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A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester,

Gálné Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida
Miklós, Zavarkó Zoltán.

- tanácskozási joggal: Kiss Krisztián jegyző.

Tarnóczi József polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők jelenléti aránya 100
%-os, a testület határozatképes. Tarnóczi József jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát,
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálné Tatár Mária képviselőasszonyt és Zavarkó Zoltán
képviselő urat javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
2. napirendi pont: egyebek

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló

Tarnóczi József polgármester:

Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Köszöni az októberi választások al-
kalmával számára megszavazott bizalmat. Megállapítható, hogy nehéz feladat áll az
új testület és a lakosság előtt, illetve, hogy a 2010-es évvel egy nagyon nehéz évet
tudhat maga mögött az egész település.

A beszámolót a pénzügyi helyzet ismertetésével kezdi. Elmondta, hogy a leg-
nagyobb teher a meglévő hitelállomány, ez kb. 216 millió forintot tesz ki, 1 018 000,-
CHF, havi törlesztő részlete árfolyamtól függően 2,2-2,4 millió forint, 2023-ig. A hitel
okát nem ismerteti részletesen, hiszen a jelenlévők is tudják, hogy még a ’90-es évek-
ben kezdődő szennyvízberuházás hiányos megvalósítása nyomán indult Olajterv
elleni vesztes per eredménye, ami mind a tíz, a beruházásban rész vevő települést
érintette. A felvett hitelösszeg 170 millió forintnak megfelelő svájci frank volt 2008-
ban, ami a CHF árfolyam emelkedését követően duzzadt kétszázmillió fölé.



2010. 10. 03-án 1,4 millió forint állt az önkormányzat rendelkezésére, viszont a kifize-
tetlen számlák összege 16,6 millió forint volt. A felhalmozódás egyik oka az árvízi
védekezés magas költségei. A védekezés anyagi támogatására létezik a Vis Maior
támogatás, viszont ezt utófinanszírozású, így az önkormányzatoknak meg kell előle-
gezni a védekezés költéségét, majd a számlákkal történő elszámolást követően utal-
ják a támogatási összeget. A vis maior pénz 13 millió forint, állami támogatás 6 mil-
lió forint (az ÖNHIKI-s pályázatból), a harmadik ütem most lett benyújtva, jelenleg
elbírálás alatt van a pályázat. Ma 5,9 millió van az önkormányzat számláján, viszont
5,2 millió a számlatartozás. Decemberben javarészt céltámogatás kb. 15 millió, a ki-
adás pedig 17 millió, ennek oka a decemberi fizetések megelőlegezése.

A 2011. évi koncepció most készül, nagy problémát jelent az iskola, illetve az
óvoda, mivel az intézményfenntartásból kiveszik a plusztámogatásokat, ez évi 17
millió forint, a látszattársulások megszüntetése miatt, társulásban maradva 51 milliót
kellene betennie az önkormányzatnak.

Az átmeneti segélyezés kapcsán elmondta, hogy az idén eddig 1,4 millió forint
lett kifizetve, a dokumentálása hiányos, ez eléggé aggályos véleménye szerint, így
ezek a fizetések leállításra kerültek, fontos a mértékletesség a beosztás.

Eddig elvégzett munkáról elmondta, hogy központi utasítás nyomán október
20-ig el kellett bontani az árvízkárosult és állami támogatásból kikártalanított ingat-
lanokat. A hivatal átadás-átvétel október 6-án megtörtént, ezt követően kezdődtek el
a munkálatok, mivel a MKTT által szervezett közmunkaprogram két hónapos mun-
kaideje alatt 40 ember munkája eredményeként csupán egy tető lebontása valósult
meg. A többi feladat az önkormányzat dolgozóira hárult. Ezúton köszöni meg az ál-
dozatkész munkát, így kemény munkájuknak köszönhetően az előírt határidőre min-
den árvízkáros lakás lebontásra került. Az utómunkálatok végzését nehezíti az esős
időjárás, a kerítések építések folyamatban vannak. 11 lakóház lett véve, egy a Viasat3
televízió által felújítva, 2 biztosításból fedezett volt. Első körben 63 millió forint ke-
rült utalásra, a fennmaradó 15 milliót kell még kifizetni az állami utalás megérkezé-
sét követően, elszámolási dokumentumok beadva, várjuk a pénzt.

A településőrség megalakulása után megszaporodott a betöréses lopások
száma, Ónod I.-es fokozat, vagyis folyamatos rendőri felügyelet.  Újraszerveződött a
polgárőrség Hegedűs Ferenc vezetésével  A településőrség is működik Gulyás János
személyében, az ő szerződése decemberig szól. Jelenleg nincs ilyen biztonsági intéz-
kedések bevezetésére pályázat kiírva, talán a következő év elejére várható.

Elmondta, hogy december 1-jével új jegyző került kinevezésre, Kiss Krisztián
személyében, bízik a jó munkakapcsolatban.
Főtér pénzügyi elszámolása folyamatban van.
A gát megerősítési munkálatai lassan haladnak az időjárási viszonyok miatt.
A konditerem rendbetétele elkezdődött, és egy helyiségben ifjúsági klub kezd kiala-
kulni. A jegyző részére a szolgálati lakás felújítása elkezdődött, így a jegyző ónodi
lakos lesz.



Adományok az árvíz okozta károk enyhítésére

Lakosság részére Gátépítésre
Összesen:      5,524 millió Ft. 14 millió Ft.
Elköltve:

600 eFt. védekezés és utómunkálatok

Elköltve:

1,4 millió Ft. IFA vásárlása
1,645 millió Ft. Baumax utalvány 5,8 millió Ft. JCB vásárlása
1,232 millió Ft. építőanyag 1,3 millió Honda szivattyúk
559 eFt. gyermektáboroztatás 1 millió szállítás
530 e Ft. viharkár 2,2 millió földmunka (ÜVI Kft-nek)
15 eFt. készpénz a károsult családoknak
(Ősmagyar Egyháztól)

160 eFt. Fűkaszák a 3 gátra

Tarnóczi József polgármester:
A fent említett pénzösszegeket az október 3-ai választásokat megelőzően lettek el-
költve. Két segélyszervezet különösen nagy segítséget nyújtott a település számára,
egyik a Magyar Vöröskereszt, akik építőanyaggal és építési munkálatok elvégzésével
segítettek. A másik segítőnk a Katolikus Karitász, akik eddig 9 millió forintot hasz-
náltak fel a településen. Az árvíz óta még három ingatlan vált lakhatatlanná, ezek az
ingatlanok az állami kártalanításba már nem férnek bele, mert ott a beadási határidő
szeptember 5.-vel lejárt. Az MTA jóvoltából B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés közreműkö-
désével 5 millió forint adomány érkezett, e plusz ingatlan tulajdonosok megsegítésé-
re. Az adományok felhasználása kapcsán megállapítható, hogy nem „a jó gazda gon-
dosságával” lett ezekkel bánva.
Az adományok kapcsán elmondta, hogy a közelmúltban történt vörösiszap kataszt-
rófa nyomán Ónodnak is volt lehetősége adományozásra. Az ott munkálatokat végző
emberek számára vegyvédelmi csízmákat küldtünk.

A közmunkáltatás kapcsán elmondta, hogy az „Út a munkához” program a
korábbi megvalósítási kereteiben december 31. napjával lezárul. Ennek oka, hogy
nem volt hatékony. A foglalkoztatottak magas létszámához képest nem volt elegen-
dő anyagi fedezet a munka végzéshez szükséges háttér biztosításához, mint például
munkához alapanyag, tégla, cement, a gépekhez üzemanyag, stb. Ezt a korábbi prog-
ramot a jövő év márciusától a „Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja” váltja majd
fel, ennek fő alapelve, hogy nem pusztán az embert biztosítja, hanem az emberek
mögé megteremti és adja az infrastruktúrát is. A programról egyelőre többet nem tud
mondani, még csak tervezetek vannak. Az átmeneti időszakban történő foglalkozta-
tásra december 15-ig kell beadni a pályázatokat. Az e régióba tartozó három megyé-
ben összesen 1600 fő foglalkoztatására lesz majd lehetőség. Ónodon kb. 15-20 főt je-
lent, ők januártól jöhetnek majd dolgozni, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.
Az új program a kkv-okra is támaszkodik, a foglalkoztatási időtartam minimum két
hónap, ami akár egy évig is terjedhet. A 6 és 8 órás foglalkoztatásra pályázni kell és
anyagot is lehet mögé kérni, a lényeg, hogy konkrét feladatok ellátására kell fordíta-
ni, pontos számításokat megelőzően, ezen ellátandó feladatok felmérése folyamatban
van.



A jövőbeli tervek kapcsán elmondta, hogy a főtér I. ütemének elszámolása fo-
lyamatban van, a II. ütem a szociális blokk kiépítése a jövő év folyamán valósul meg
az I. ütem kifizetését követően.
Gátépítésre kerül majd pályázat kiírásra, az ÉMOP-3.2.1/F kódszámú pályázat kere-
tében 20-100 millió forintig terjedő összeg áll majd rendelkezésre, Ónodon kb. 950
méter gát építése szüksége. A pályázat benyújtása határideje jövő év március 31-e.
Véleménye szerint a Sajólád-Sajópetri-Ónod vonalon közös tervek készítése a legcél-
szerűbb a hatékony védekezés megvalósítására, a terveket az ÉKÖVÍZIG készíti el.
Ez roppant nagy feladat lesz. A hírek szerint a pályázat átfutási ideje kb. 30 nap lesz
a szokásos 3-4 hónap helyett, a keretösszeg 3 milliárd forint, ebből kb. 1,5 milliárd áll
rendelkezésre a Sajó mentén.
Az ÉMOP-3.2.1/E jelű pályázat a településrekonstrukció az árvíz sújtotta települése-
ken, vagyis, az önkormányzati tulajdonban lévő megsérült ingatlanok helyreállítása
és fejlesztése valósítható meg. A pályázat keretében a polgármesteri hivatal épületé-
ben keletkezett károk helyreállítását adnánk be, illetve a Széchenyi utca felmérése
folyamatban van. A fent említett két pályázat 100 %-ban támogatott, illetve a megva-
lósításukra 25 %-os előleg vehető igénybe.

2011. évben is megrendezésre kerül az immáron II. Ónodi Böllértalálkozó,
amire tisztelettel meghív mindenkit, illetve köszönettel fogadja a rendezvény körüli
munkálatok elvégzésére irányuló önkéntes munkát.
Ezt követően a polgármester megköszönte a figyelmet, kérte a lakosokat, hogy te-
gyék fel kérdéseiket, jelezzék észrevételeiket.

2. napirendi pont: egyebek
2.1\
Lukács:
Kérdése, hogy árvízkárosult létére miért maradt ki az árvízkárosultak számára adott
adományokból.

Tarnóczi József polgármester:
Ismételten elmondta, hogy az árvíz kapcsán érkezett adományokkal nem ő gazdál-
kodott, sem az anyagi (készpénz), sem a tárgyak (bútorok, háztartási eszközök, épí-
tőanyag, ruházat) tekintetében.

2.2\
Budai Richárdné:
Elmondta, hogy a lakásában nedvesednek a falak és penészesedik az egész ház.

Tarnóczi József polgármester:
Tudomása van róla, hogy vannak ilyen problémák, az oka a magas belvíz, a vízügyi
szakemberek szerint, az idén olyan magas vízállások dőltek meg, hogy a közeljövő-
ben nem várható hasonló mértékű vízszint. A jelenlegi gát már teljesen át van vize-
sedve, megoldás lehet, hogy lefelé kell menni egészen a vízzáró rétegig.



2.3\
Bene Jánosné:
Szerinte ki kell kotorni a Sajó medrét.

Tarnóczi József polgármester:
A vízügyi szakemberek szerint az maximum egy év alatt visszahordja a folyó a hor-
dalékot, a pályázatban majd két nagy szükségtároló lesz építve.

Mivel ezt követően felszólalásra senki sem jelentkezett, észrevétellel, kérdéssel, javas-
lattal senki sem élt; a polgármester megköszönte a figyelmet, a közmeghallgatáson
való részvételt és bezárta a közmeghallgatást.

K.m.f.

Tarnóczi József Kiss Krisztián
 polgármester       jegyző

   Gálné Tatár Mária             Zavarkó Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő


