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JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-én megtartott rendkívüli,
nyilvános üléséről
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: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a testület határozatképes. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt,
illetve Zavarkó Zoltán képviselő urat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Horváthné Kádár Juditot és Zavarkó Zoltánt a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.
Javaslom, hogy az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban szereplők szerint fogadjuk el, az
alábbiak szerint:
1. napirendi pont: A 2011. évi munkaterv elfogadása
2. napirendi pont: A gazdasági program megvitatása
3. napirendi pont: Jegyző részére költségtérítés meghatározása
4. napirendi pont: Hozzájárulás jegyzői helyettesítési feladatokhoz
5. napirendi pont: Nagycsécs Község óvodájának csatlakozása kapcsán szándéknyilatkozat
elfogadása
6. napirendi pont: Elvi döntés a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről
7. napirendi pont: A teljesítménykövetelmények meghatározása
8. napirendi pont: Újság kiadásával kapcsolatos döntés
9. napirendi pont: Egyebek
Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
1. np:// A 2011. évi munkaterv elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
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Mellékelve kiküldtünk a munkatervet. Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy fogadjuk azt
el!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a 2011. évre szóló munkatervét a következők szerint fogadja el:
Ónod Község 2011. évre szóló munkaterve
Ónod Község a 2011. évben 6 rendes ülést tervez tartani, szükség szerint rendkívüli ülést tart.
Első ülés tervezett ideje: február hónapban:
Biztosan tárgyalandó napirend:
A község 2011. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása
Második ülés tervezett ideje: április hónapban
Biztosan tárgyalandó napirend:
Gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Közbeszerzési terv elfogadása
Zárszámadási rendelet megtárgyalása
Belső ellenőrzési beszámoló
Harmadik ülés tervezett ideje: május hónapban
Biztosan tárgyalandó napirend:
Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
A falunappal kapcsolatos előkészítés
Negyedik ülés tervezett ideje: szeptember hónapban
Biztosan tárgyalandó napirend:
Az I. félévi beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása
Az általános iskola és óvoda működésével kapcsolatos beszámoló
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról döntés
Ötödik ülés tervezett ideje: október-november hónapban
Biztosan tárgyalandó napirend:
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Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
A 2011. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésének értékelése
A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása
A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Hatodik ülés tervezett ideje: december
Biztosan tárgyalandó napirend:
Beszámoló a polgármesteri hivatal működéséről
Teljesítménykövetelmény célok kitűzése
Kötelező közszolgáltatások díjainak felülvizsgálata
December hónapban kerül megtartásra a közmeghallgatás is.

2. np:// A gazdasági program megvitatása

Tarnóczi József polgármester:
Törvényi kötelezettség a ciklus elején az alakuló ülést követő fél éven belül a gazdasági program elfogadása. Kiküldtük az anyagot. Kérem, hogy amennyiben kérdés vagy észrevétel van,
azt vitassuk meg!
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nekem több észrevételem is van. Nem kötözködni szeretnék. Vannak dolgok, amelyekkel
nem teljes mértékben értek egyet. Fel van sorolva néhány pont, hogy kinek a figyelembevételével készült el. Én úgy gondolom, hogy nem tudok arról, hogy a képviselő-testület eddig tárgyalta volna ezt, illetve az intézmények vezetőivel történt –e ilyen egyeztetés, illetve a lakossággal sem. Aztán még emellett sértőnek találom, hogy sok tekintetben az iskola működése
törvénytelen, ezt mire alapoztátok? A normatíva visszafizetések sem úgy vannak, ahogyan le
van írva.
Tarnóczi József polgármester:
Alapvetően az iskolában baj van az elszámolásokkal, eddig mindig vissza kellett fizetni a
normatívát.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A normatíváért az önkormányzat a felelős. Mi adatokat szolgáltatunk az önkormányzat számára, közösen kellene leülnünk a pénzüggyel egyeztetni. Neki kellene visszaellenőrizni a
számok alapján van e beírva.
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Tarnóczi József polgármester:
Akkor minek van az iskolában ilyen jellegű munkavégzés, ha itt kellene megcsinálni? Akkor
az iskolába nem kell senki, aki ezzel foglalkozik.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Itt van még az önkormányzat kintlévősége, továbbá a helyi adók kérdése.
Tarnóczi József polgármester:
Az adókkal kapcsolatban a jegyző úrnak lesz feladata. A helyi adók kellenek a különféle pályázatokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal bevezetünk ilyet, hanem csak annyi látszódjon,
hogy ez is egy lehetőség, és Ónod akkor számol is ezzel. Ne mondja azt az állam, hogy ha
neked annyi pénzed van, hogy nincs helyi adód, vagy szándékod sincs erre, akkor azt mondja,
hogy nem ad pénzt, mert nem vagy rászorulva.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Én még röviden egy-két mondatot, mert a nevem ott szerepel. Alapvetően azon túl, hogy van
egy törvényi kötelezettség arra vonatkozólag, hogy az alakuló ülést követően fél éven belül
meg kell alkotni a gazdasági programot, az önkormányzat pénzügyi helyzetéből fakadóan is
szükséges egy olyan tervet felállítani, amely a pénzügyi stabilitást megalapozza. Olyan döntéseket kell hozni, hogy az adósságrendezési eljárást el tudjuk kerülni. Olyan megoldási javaslatok szerepelnek benne, amelyek elvi síkon vázolják fel a helyzet megoldásához szükséges
lépéseket, ilyen pl. a helyi adók kérdése is. Ez nem jelenti azt, hogy be is kell vezetni, csupán
a lehetséges lépéseket jelöli ki. A gazdasági programot komplexen, összefüggéseiben kell
vizsgálni és értelmezni. Az iskolai törvénytelenségekkel kapcsolatban. Vannak. Ezért került
bele, ez ténykérdés. Pl. az intézményvezető a kötelező óráit nem tartja meg, a kir statisztika
szerint 3 fővel többet alkalmaz az iskola, mint amennyit lehetne. Ezeket a közoktatási szakértő írta le.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm a hozzászólásokat. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésnek megfelelő határozat-tervezetről!
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

-

megvitatta a 2011-2014. évekre szóló gazdasági programot.

-

azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. np:// Jegyző részére költségtérítés meghatározása
Tarnóczi József polgármester:
A jegyző úrral megállapodtunk a kinevezése előtt, hogy a próbaideje eredményes leteltét követően ugyanolyan juttatásban részesül, mint az elődje. Tekintettel arra, hogy az előző jegyző
havi harmincezer forint költségtérítést kapott, a kvalitásokat is figyelembe véve egyelőre a
jelenlegi helyzetben havi negyvenezer forintot javaslok elfogadásra,mert ő is elég sokat használja a kocsiját, stb. Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk a kérdésben!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- úgy határoz, hogy 2011. március 1. napjától a jegyző úr részére havi 40.000,-Ft, azaz negyvenezer forint költségtérítést állapít meg.
- Ennek fedezetét a képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.
határidő: azonnal

felelős: polgármester

4. np:// Hozzájárulás jegyzői helyettesítési feladatokhoz
Tarnóczi József polgármester:
Mályi Község polgármestere levelet küldött, amelyben kérte, hogy amennyiben lehetséges, a
településükön várható események kapcsán segítsünk neki. Ugyanis felmerült, hogy esetleg a
jegyzőjük elmenne, és az új jegyző kinevezéséig Ónod Község jegyzőjének kellene besegítenie. Jegyző úr vállalja, de a részünkről testületi jóváhagyás szükséges. Olyan tartalommal
fogadjunk el határozatot, hogy amennyiben szükséges, hozzájárulunk a helyettesítéshez. Ha
nincs kérdés, akkor kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy amennyiben szükséges, hozzájárulását adja Dr. Kiss Krisztián jegyző
Mályi Község Önkormányzatánál ellátandó jegyzői helyettesítési feladataihoz, amely az ott
kiírandó jegyzői pályázat elbírálásáig tart.
határidő: azonnal

felelős: polgármester
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5. np:// Nagycsécs Község óvodájának csatlakozása kapcsán szándéknyilatkozat elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
A nagycsécsi polgármester úr korábban megkeresett, hogy szeretnének az óvodájukkal a mi
intézményfenntartó társulásunkhoz csatlakozni. Erről azóta a nagycsécsi képviselő-testület is
fogadott el határozatot. Ezt most körbeadom. Ennek alapján nekünk is szándéknyilatkozatot
kell elfogadnunk, hogy fogadjuk –e az ő csatlakozási kérelmüket, amely után el lehet indítani
a folyamatot. Én támogatom az ő csatlakozásukat. Ha nincs több kérdés, akkor kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

-

úgy határoz, hogy Nagycsécs Község Önkormányzatának kérelmét elfogadja és hozzájárul, hogy Nagycsécs Község Önkormányzata az óvodai nevelési ellátást az ónodi
székhelyű intézményfenntartói társulás keretében lássa el.
felhatalmazza a polgármestert a társulással kapcsolatos megállapodások és dokumentumok aláírására.

határidő: azonnal

felelős: polgármester, jegyző

6. np:// Elvi döntés a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről
Tarnóczi József polgármester:
Ez a napirendi pont kapcsolódik az előzőhöz. Ahhoz, hogy az intézményünket átszervezhessük, szükséges egy kezdeti, elvi döntést hoznunk, amelyben a testület kifejezi szándékát az
átszervezéssel kapcsolatban. Ennek alapján kérem, hogy hozzunk egy ún. elvi döntést az átszervezéssel kapcsolatban, amely után egy csomó adminisztrációs feladat lesz. Ez az átszervezés olyan mértékig mehet el, hogy ez a változás az OM azonosítót ne érintse. A jelenlegi
kereteken belül van négy intézmény és annak egy csúcsvezetője. Ezt a széket megszüntetnénk, ennek takarékossági okai vannak. Lenne minden intézmény élén egy vezető és az ónodi
tagintézmény vezetője lenne egyben a csúcsintézmény-vezető. Viszont a belső szabályokat
úgy szeretnénk módosítani, hogy az ónodi óvoda vezetője felelne az óvoda szakmai munkájáért, az óvodablokkért, az iskola munkájáért az ónodi iskola intézményvezetője felelne. Tekintettel arra, hogy intézményvezető asszony székéről is van szó, továbbá az óvodában végzett
munkája sok szempontból megfelelő, illetve az hogy nyugdíj előtt méltatlan lenne hátrányosabb helyzetbe hozni, ezért amennyiben ezt az elvi döntést most elfogadjuk, az ő pozíciója
megszűnik, módosulnak a belső struktúrák, így a jelenlegi tagintézmény-vezetők megbízása is
megszűnik. Intézményvezető asszonyt az óvodai tagintézmény-vezetője lenne megbízással
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kb. egy évig, a nyugdíjazásáig. Az a lényeg, hogy az intézmények a törvényi működésnek
megfeleljen.
Emellett határozatot kell hoznunk az angol két tannyelvű oktatás kérdésében is. A felvetés az,
hogy a szeptembertől induló elsősök már nem két tannyelvű képzésben vennének részt, hanem tagozatos formában vennének részt az angol képzésben. Ennek egyszerű finanszírozási
okai vannak, nem tudunk felvenni még egy plusz angoltanárt, amit egyébként kellene, ha
minden menne tovább. Akik most tanulják, ők negyedik osztályig ugyanígy tanulják tovább.
Én azt javaslom, hogy a most belépő elsősök tagozatos formában tanulják a nyelvet. Először
szavazzunk az elvi döntésről!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

-

-

úgy határoz, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Általános Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvodát átszervezi, és elindítja azt a folyamatot, amely az átszervezéshez szükséges.
Felhatalmazza a polgármestert az átszervezéshez kapcsolódó közoktatási szakértő
megbízására
Felhatalmazza a polgármestert az átszervezéshez szükséges dokumentációk, illetve
iratok aláírására

határidő: azonnal

felelős: polgármester, jegyző

Tarnóczi József polgármester:
Most szavazzunk a két tannyelvű oktatás helyett bevezetendő tagozatos oktatásról!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy határoz, hogy a 2011/2012-es tanévtől kezdődően első osztályban két tanítási
nyelvű képzést nem indít, az angol nyelvi képzés tagozatos formában történik.
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7. np:// A teljesítménykövetelmények meghatározása
Tarnóczi József polgármester:
Jegyző úré a szó!
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Ahogyan az előterjesztésben is írtam, a Ket. szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat meg kell határozni, amely helyi önkormányzatoknál a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ezen kiemelt célok alapján és figyelembe vételével kell meghatározni a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket.
Ezért kérem, hogy amennyiben van valamilyen javaslat a kiküldött határozat-tervezethez,
akkor kérem, jelezzék.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönjük jegyző úr! Amennyiben nincs hozzáfűznivaló, kérem, szavazzunk az előterjesztésnek megfelelően!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármesteri hivatal működése szempontjából fontos, kiemelt céljait a következőképpen
határozza meg:
I. Önkormányzatisághoz kapcsolódó célok:
1.
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, és bizottsága által végzett
tevékenység segítése, döntés-előkészítő munkájukban aktív közreműködés.
2.
Ónod Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtása során
törekedni kell az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására.
3.
A 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtása során a saját források kímélése
céljából pályázati források feltárása, a pályázatok sikeres lebonyolítása.
II. Közigazgatósághoz kapcsolódó célok:
5. A humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárások teljesítése.
6. A közigazgatási tevékenység szolgáltató jellegének erősítése, különös figyelmet fordítva az
ügyfelekkel, társhatóságokkal, civil szervezetekkel történő kommunikáció továbbfejlesztésére
és a széleskörű tájékoztatásra.
7.A hatósági döntések jogi megalapozottságának kiemelt figyelemmel kísérése, az eljárási
határidők betartása, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény szerinti eljárási cselekmények ismerete és alkalmazása, valamint a
munkakörhöz tartozó ágazati jogszabályok változásaiból adódó feladatokra történő
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felkészülés.
8.A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggően az informatikai eszközök felhasználói
szintű ismerete, hatékony alkalmazása.
9.A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése.
10. A költséghatékonyság és a takarékosság érvényre juttatása. A költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az előírások maradéktalan betartása mellett az erőforrások minél szélesebb
körű feltárása, a racionális gazdálkodás megvalósítása. A hulladékszállítási díj, az adóhátralékok, valamint az egyéb lejárt határidejű követelések következetes, szigorú behajtása.
11. A köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények határidőre történő kiadása, valamint
az egyéni teljesítményértékelések – Ktv. 34. §-a alapján – határidőre történő teljes körű elvégzése.

felelős: polgármester, jegyző

határidő: 2011. december 31.

8. np:// Újság kiadásával kapcsolatos döntés
Tarnóczi József polgármester:
Fontos minden önkormányzat életében, hogy legyen olyan sajtóterméke, amellyel tájékoztatja
a lakosságot az őket érintő fontos kérdésekben, és megfelelő tájékoztatást nyújt minden helyi
jellegű eseménnyel kapcsolatban. Ezért úgy döntöttünk, hogy indítunk egy újságot. A Magyar
Kultúra Kiadó Kft. nevű szervezet pályázatot hirdetett olyan tartalommal, hogy a nyertes pályázó részére megcsinálják az arculattervet, ha legalább egy számot az ú nyomdájukban
nyomtatunk. Pályáztunk és nyertünk. 8 oldal, A4-es méretben, az első oldal színes, és 1000
példányban jelenne meg, ez kb. negyvenezer forintba kerülne. Arról kellene dönteni, hogy
akarjuk –e ezt, illetve, hogy a támogatási szerződést alá kell írni. Továbbá a jegyző úr vállalta,
hogy igyekszik összefogni ezt a történetet. Erről is döntsünk. Kérem, szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy határoz, hogy elindítja egy helyi újság kiadását
felhatalmazza a polgármestert a Magyar Kultúra Kiadó által meghirdetett nyertes pályázata kapcsán a támogatási szerződés aláírására
felkéri Dr. Kiss Krisztián jegyző urat, hogy az újság kiadásával kapcsolatos feladatokat lássa el és teljes hatáskörben, felelősként járjon el az újság megjelenésével kapcsolatban
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9. np:// Egyebek
Tarnóczi József polgármester:
Van valakinek közérdekű bejelentése az egyebekben? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József
polgármester

Dr. Kiss Krisztián
jegyző

Horváthné Kádár Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Zavarkó Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő
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