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JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott rendes,
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 Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt, illetve Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem
kézfelemeléssel jelezze!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Solymosi Imrénét és Gulyásné Sági Juliannát a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Kérem, hogy a kiküldött napirendet az alábbi módosításokkal egészítsük ki: tárgyaljuk meg az
iskola átszervezésével kapcsolatos újabb elvi döntést, az önhikis pályázat benyújtását, ingatlan adásvételt, továbbá egy KEOP-os pályázat benyújtását. Ennek alapján a napirend a következőképpen alakulna:
1. napirendi pont: Emődi Rendőrőrs beszámolója
2. napirendi pont: A 2010. évi zárszámadás megtárgyalás és elfogadása
3. napirendi pont: A 2010. évi zárszámadási rendelet
4. napirendi pont: Az SZMSZ felülvizsgálata
5. napirendi pont: A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása
6. napirendi pont: Miskolci Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása
7. napirendi pont: Hozzájárulás megadása építési engedélyezési eljáráshoz
8. napirendi pont: Föld haszonbérleti szerződés megkötése
9. napirendi pont: Elvi döntés iskola átszervezésével kapcsolatban
10. napirendi pont: Önhiki pályázat benyújtása
11. napirendi pont: Ingatlan adásvétellel kapcsolatban döntés
12. napirendi pont: KEOP pályázat benyújtása
13. napirendi pont: Egyebek
Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
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1. np:// Az Emődi Rendőrőrs beszámolója
Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm dr. Szilágyi Tibor őrnagy urat, az emődi rendőrőrs őrsparancsnokát.
Kérem, hogy amennyiben az írásos beszámolóhoz van kiegészíteni valója, tegye meg.
Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok:
Köszönöm polgármester úr! Kérem engedjék meg, hogy tolmácsoljam kapitány úr sajnálatát
amiatt, hogy nem tudott személyesen megjelenni, annak ellenére, hogy úgy tervezte, ellátogat
ide is. A teendői sajnos megszaporodtak, ezért nem tud jelen lenni. Kérem megértésüket!
Nem szeretném senki idejét rabolni. Néhány gondolat a mi tevékenységünkről. Szívesen válaszolok a kérdésekre. Ez elmúlt években ugyanazt, sőt színvonalasabban végezzük a munkánkat. A tavalyi évben az árvíz helyzet jelentős erőket elvont. Nem ez az oka annak, hogy pl.
Ónodon is nem éri el az elvárható szintet a rendőrségi munka. Ennek személyi oka is van. Sok
a fiatal, a tapasztalatlan, sokat kell még tanulni, amely évekbe telik.
Napirenden van a KMB irodák fejlesztése, de ez kemény dió, mert nincs rá pénz,. És nem is
biztos, hogy meghozná a remélt eredményt. Van egy nyékládházi és egy harsányi KMB csoport.
A helyzetről. Azt tapasztaljuk, hogy van egy megélhetési bűnözői réteg, amellyel nem lehet
sok mindent tenni. Őket el kell fogni, és kész, mert bűncselekményt követnek el. Ónodon növekedtek a bűncselekmény számai, viszont a felderítés összességében javult. Úgy gondolom,
hogy 2010-el megegyező, akkor hat most 8 betörés, összesen 30 bűncselekmény. Inkább viszszaszorul a közterületi cselekmény. Kevesebb a garázdaság, testi sértés, de az éjszakai lopások, napközbeni besurranások nőnek. Aza baj, hogy sokan ebbe beletörődnek, nem is tesznek
meg bejelentést, ami segítené a munkánkat. De lakossági támogatás kell a hatékony rendőri
munkavégzéshez. Ha nem figyelnek oda, beengedik az elkövetőket, akkor nehéz a harcunk.
Nincs civil kurázsi a lakosságban. Én remélem, hogy a jövőben ez a helyzet változni fog, és a
lakosság és a rendőrség közötti kapcsolat javítása érdekében a települések képviselőtestületeire is számíthatunk.
Vida Miklós képviselő:
A polgárőrséggel milyen a viszony?
Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok:
Az az igazság, hogy igazán élő polgárőrséget itt nem tapasztaltunk. Mindenki úgy teszi,
ahogy a szíve diktálja. Amivel mi meg voltunk elégedve az Nyékládházán volt, Kisgyőrben és
Harsányban. Ezekben volt rendőrök is részt vesznek. Régebben a közmunkások is részt vettek
itt, és igazából ők okozták a problémát, bár feljelentés nem volt, de látókörbe kerültek, és
miután megszűnt abban a formában, az elkövetések is visszaestek. Nem feltétlenül kell a polgárőröknek a rendőrséggel együtt járőrözni, de a most kiadott új kormányrendelet már szorosabb együttműködést ír elő. Igaz, régebben is együtt kellett működni.
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Tarnóczi József polgármester:
Egyéb kérdés? Ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm őrnagy úrnak mind a szóbeli, mind
az írásbeli beszámolót, és kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolóját
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. np:// A 2010. évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása

Tarnóczi József polgármester:
Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, tolmácsolja a bizottság véleményét.
Gulyásné Sági Julianna pénzügyi bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2010. évről szóló beszámolót, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm elnök asszony! Van kérdés az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy szavazzunk a zárszámadásról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

-

megvitatta a 2010. évről szóló beszámolót

-

azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. np:// A 2010. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, tolmácsolja a bizottság véleményét az egyépbként az
előző napirendi ponthoz tartozó kérdésben.
Gulyásné Sági Julianna pénzügyi bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2010. évről szóló zárszámadási rendeletet, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm elnök asszony! Akkor kérem, hogy szavazzunk, ha nincs kérdés!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet
a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról

Ónod Község Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ának rendelkezései alapján a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót
770.883 eFt. bevétellel,
761.739 eFt. kiadással,
11.614 eFt. tartalékkal
fogadja el.
2.§.
A költségvetés bevételei
(1) Az önkormányzat 2010.évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését
az l. sz .mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2010.évi teljesített bevételeit címeket alkotó költségvetési szervenkénti
részletezéssel az 1/a.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3.§.
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A költségvetés kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített – az eredeti és
módosított előirányzataihoz viszonyított- kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 1.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait, a felújítási célok kiadásait a
4.és az 5. számú.melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 5.számú.melléklet szerint fogadja el.
(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú melléklet szerint
fogadja el a képviselő-testület.
.
4.§.
Az önkormányzat a 2010.december 31-i állapot szerinti vagyonát a -17/a. számú melléklet –
a mérlegben szereplő adatok alapján 791.753 e Ft-ban állapítja meg.
5.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, a 14/c számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2010. évi pénzmaradványát a 2011. évi költségvetés forrásaként
használja fel.
(3) Az önkormányzat vagyonáról és ingatlan-vagyonáról készített kimutatást a 17/b. számú
melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) kimutatását a 10.
számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségét a 7. számú melléklet tartalmazza.
6.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
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4. np:// Az SZMSZ felülvizsgálata
Tarnóczi József polgármester:
Átadom a szót jegyző úrnak!
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Az alakuló ülést követő fél éven belül kell felülvizsgálnia a testületeknek az szervezeti és működési szabályzatukat. A felülvizsgálat nem jelent önmagában módosítást, azonban a jogalkotási jogszabályok változása következtében teljesen meg kellett újítani az szmsz-t. Az új rendelet-tervezetet kiküldtük, ahhoz képest egy-két módosítást szeretnék előterjeszteni. A 3. oldalon a 9. § (4) bekezdésében a meghívóval kapcsolatban félreérthető volt az eredeti szöveg, így
oda úgy kell írni, hogy „legkésőbb a képviselő-testületi ülés napját megelőző 3. napig” kell
kiküldeni a meghívót. További változtatás, a 4. oldalon a 10. § (3) bekezdése, ahol szintén
értelmezési problémák adódhatnak. Ott is úgy kell a meghívó kiküldését szabályozni, hogy
„az ülésre szóló meghívót legkésőbb az ülést megelőző 1 nappal előbb kézbesíteni kell.”
A 6. oldalon elírás történt az 20. § (2) bekezdésében, ahol a „napirend előtti felszólalás tárgykörébe tartozó” szöveg helyett a „közérdekű” szó lép. Az utolsó oldalon a 41 . §-ban a hatályon kívül helyezendő szmsz száma 2033 lett, helyesen az 2003.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm jegyző úr! Javaslatokat várunk. Hozzátenni, elvenni?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Az szmsz-hez tartozik két melléklet, az egyik a bizottsági feladat-hatáskörök, a másik a polgármesterre átruházott feladat-hatáskörök. Azt kellene inkább meggondolni, hogy melyek
azok az ügyek, amelyekben a polgármester dönthet. Ez utóbbi lényeges lehet. PL. volt korábban egy összeg amely felhasználásáról a polgármester dönthetett.
Tarnóczi József polgármester:
Igyekeztem eddig is korlátozni a kifizetéseket, tekintettel a nehéz anyagi helyzetünkre. Nagy
kérdés, hogy vis maior helyzetekben adódhat olyan helyzet, hogy akár egymilliót is költeni
kell. A jelenlegi ötszázezret sem használom ki.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Én a meghívottakkal kapcsolatban Miklóssal értek egyet, hogy a Honismereti Egyesület elnökét csak azokra az ülésekre hívjuk meg, ahol érintett.
Tarnóczi József polgármester:
Rendben, akkor az egész szmsz-ről szavazzunk úgy, hogy a jegyző úr által említett változtatások, továbbá a meghívottak közül kivesszük intézményvezetők, és a honismereti egyesület
elnökét. Szavazzunk!
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. np:// A belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester:
A belső ellenőrzés egy ütemezett program alapján a MKTT végzi el. December előtt voltak
itt, a munkaügyi állapotokat vizsgálták. Besorolás stb. Kisebb hiányosságok voltak, amelyeket
kijavítottunk. Az erről szóló jelentést itt olvashatjuk, erről kell szavazni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- A képviselő-testület megtárgyalta a belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:
- A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Ónod Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6. np:// Miskolci Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Tarnóczi József polgármester:
Kiment az előterjesztés. Olvasható, hogy egy tavalyi módosításra nem adta az áldását a testület, mert nem is tárgyaltuk, így ezt most pótolni kell. Inkább formalitás a döntés. Ha nincs
kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megtárgyalta Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 10.
számú módosításáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács 39/2010. (IV. 23.) számú
határozatában foglaltakra tekintettel
2. jóváhagyja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 10.
számú módosítását az alábbiak szerint:
„A társulási megállapodás II. fejezetének 1. címe /A Társulás célja, feladata/ 1. pontjában
található felsorolás az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„- Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés” „
3. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosított szöveggel való aláírására.
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7. np:// Hozzájárulás megadása építési engedélyezési eljáráshoz
Tarnóczi József polgármester:
Kiment az előterjesztés. Olvashatták azt a levelet, amelyet a miskolci polgármester írt, amelyben a tulajdonosi hozzájárulásunkat kérte a Hejőpapi Regionális Hulladékgazdálkodási Központba tervezett építési engedélyezési eljáráshoz. Egy tervezett beruházáshoz kell ez a döntés.
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Hejőpapi Regionális Hulladékgazdálkodási Központba (3594 Hejőpapi, 073/6-7 hrsz.)
tervezett mechanikai kezelőmű és tárolószín építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
felelős: polgármester

határidő: azonnal

8. np:// Föld haszonbérleti szerződés megkötése
Tarnóczi József polgármester:
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Van egy sokak által ismert földterület az ún. pedagógus föld. Ezt a földet korábban egy bőcsi
illetőségű hölgy bérelte, akinek az öt éves szerződése lejárt. Tekintettel arra, hogy korábban
jelezte, és más jelentkező nem akadt a bérletre, így most kell döntenünk arról, hogy bérbe
adjuk –e neki ismét. Jelen helyzetben, mivel még nem tudjuk, hogy akarunk –e kezdeni valamit a területtel, így azt javasolnám, hogy egy évre kössünk szerződést. A bérleti díj évi kettőszázezer forint lenne. Ha kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat tulajdonában álló, Ónod külterület 097/1 hrsz-ú, 11 hektár, 5.086 m3 területű „szántó” művelési ágú termőföldet haszonbérbe adja Sinka Istvánné 3574 Bőcs, Móricz
Zsigmond u. 34. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel:
1.
2.
3.
4.

a haszonbérleti szerződés egy éves időtartamra köttetik
a szerződést 30 napos felmondási idővel lehet felmondani
a bérleti díj összege: évente 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint
a bérleti díj megfizetése: 2011. november 30. napjáig a polgármesteri hivatalban,
készpénzben

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9. np:// Elvi döntés iskola átszervezésével kapcsolatban
Tarnóczi József polgármester:
Az iskola átszervezésével kapcsolatban korábban már beszéltünk, döntést is hoztunk. Azóta
egyeztettünk a szakértővel, és tárgyalásokat folytattunk Igricivel is, és arra az álláspontra jutottunk, hogy mégis szétszednénk strukturálisan az iskolát. Azok a félelmek, amelyek akkor
voltak, már nem állnak fenn, így tiszta viszonyok lehetnek a történetben, így lenne egy önálló
óvodablokk nagycséccsel kibővülve, és lenne egy iskolai blokk, így szakmailag is jobb lenne.
Ezzel kapcsolatban vélemény?
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Akkor az óvodai ellátás társulásban lenne?
Tarnóczi József polgármester:
Társulás oly módon, hogy Ónod-Igrici- Nagycsécs óvodablokk, és Ónod-Igrici iskolablokk.
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Vida Miklós képviselő:
A támogatások megmaradnak?
Tarnóczi József polgármester:
A támogatások mind megmaradnak. Csak két új OM azonosító lesz az egy helyett.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ez a legegészségesebb megoldás. Az iskola külön, az óvoda külön, ez a legjobb megoldás,
ami lehet.
Tarnóczi József polgármester:
Még kérdés? Úgy látom, hogy ebben a kérdésben egységes az álláspont. Akkor kérem, hogy
szavazzunk a kérdésben!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (IV. 28.) 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.
az átszervezés során a jelenleg egy OM azonosítóval rendelkező intézményt oly módon bontja ketté, hogy az iskolai feladatokat egy önálló OM azonosítóval rendelkező
két tagintézményből álló iskola intézmény, míg az óvodai feladatokat egy saját OM
azonosítóval rendelkező, önálló, három tagintézményből álló óvodai intézmény látja
majd el
felhatalmazza a polgármestert az átszervezéshez szükséges dokumentációk, illetve
iratok aláírására
támogatja a közös fenntartású intézményekhez Nagycsécs Község Önkormányzata által fenntartott óvoda csatlakozását a közös fenntartású óvodai intézményegységhez

határidő: azonnal

felelős: polgármester, jegyző

10. np:// Önhiki pályázat benyújtása
Tarnóczi József polgármester:
Az önhikis pályázatot be kell adnunk, ehhez szükséges a testületi döntés. Nyilvánvaló, hogy
szükségünk van erre a pénzre, mert az önkormányzat anyagi helyzete elég siralmas, e nélkül
nem tudom, hogy hogyan tudnánk életben maradni. Ehhez kapcsolódóan a 2011. évi első negyedéves előirányzat-módosítást is el kell fogadni, ezért kérem, hogy ebben a sorrendben
döntsünk! Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk először a pályázat beadásáról!
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

-

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6.
számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
1. a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő vagy a feletti
2. a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 8.000.000 forint bevételt tervez.
3. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 10.165.000 forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
4. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
5. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

felelős: polgármester, jegyző

határidő: azonnal

Tarnóczi József polgármester:
Most szavazzunk a módosított költségvetésről!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
(1) Az önkormányzat a költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésében az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főöszszegét az alábbiakra módosítja:
396.207eFt bevétellel,
ebből: 10.165eFt működési forráshiány, melynek fedezetéül hitelfelvétel szolgál.

396.207eFt kiadással
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(2) Az R. 4. § (1) bekezdésben az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegi
az alábbiak szerint módosulnak:
- működési célú kiadást
352.793 ezer forintra
személyi juttatásokat
munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi kiadásokat
pénzeszköz átadás
társadalmi és szociálp. juttatások

166.961 ezer forintra
43.878 ezer forintra
111.910 ezer forintra
16.540 ezer forint
13.504 ezer forintra

- felhalmozási kiadásokat
- finanszírozási kiadás

27.814 ezer forintra
15.600 ezer forintra
2. §

A R. jelen rendelet mellékletét képező m1. számú melléklettel egészül ki.
3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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M1. számú melléklet
2011. I. né. Előirányzatmódosítás

Bevétel

Kiadás
Szem.jutt

Járulék

Dologi

Átadott pe

Beruházás

Felújítás

Segély

Összesen

Működési célú támogatás értékű bevételek:
0
Munkaügyi Központ bértámog.

1 582

MVH Iskolatej

1 240

1 240

1 240

137

137

137

9 700

465

13

13

13

Magyar Posta

2 435

2 435

2 435

NONPROFIT Szervezet

5 000

TVK konyhai felszerelések
Magyar Vöröskereszt
Megyei Önkormányzat Kisebbségi tám.

1 155

427

1 582

9 235

9 700

5 000

5 000

Támogatásért.felhalmozási bevétel:
Árviz
Összesen:

7 100
27 207

7 100
1 155
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427

11 390

7 100
14 235

0

0

0

27 207

11. np:// Ingatlan adásvétellel kapcsolatban döntés
Tarnóczi József polgármester:
Nem nagy történet. A Németh Endre porta mellett van az Emesének a portája, ami önkormányzati tulajdonba kerül. Ez 1800 négyzetméter. Ebből kisajátítása kerül 344 négyzetméter,
ami a miénk lesz. Ezt követően a maradékot szeretné az Endre megvásárolni. Bizonyos szempontból szükséges. A juhakolja az árokban lent van, mert ha a gát megépül, a belvíz szempontjából az rossz helynek ígérkezik. Indokolt lenne azt a területet feltölteni és a juhakolt felköltöztetni. Neki kétszázezer forintja van rá, azt mondja. Ez nagyon kevés összeg négyzetméterárra átszámolva. Az egyik érdek a belvíz elleni védekezés szempontja, a másik a kevés
pénz. Ezt a dilemmát kell feloldani.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
A kétszázezer forint az nevetséges. Hatszáz forintjával menni lenne?
Tarnóczi József polgármester:
Az milliós tétel.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Legyen négyszázezer. Nem is kilencszáz, nem is kétszáz.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Neki is megérné, ha felvinné a gazdaságát.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor javasoljunk neki ötszázezer forintot? Vagy maradjunk annyiban, hogy javasoljunk valamit, aztán vagy elfogadja vagy nem.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A négyszázezret meg is szavazhatjuk.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor oly módon döntsünk, hogy, ajánlunk négyszázezret. Ha elfogadja, akkor megköthetjük
a szerződést, ha nem, akkor nem. Rendben? Akkor szavazzunk!
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy határoz, hogy az xy hrsz-ú, xy négyzetméter nagyságú ingatlant xy-nak 400.00,Ftért eladja, ennél az összegnél kevesebbért nem lehet értékesíteni
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-

felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az adásvétel létrejön, az azzal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

felelős: polgármester

határidő: folyamatos

12. np:// KEOP pályázat benyújtása
Tarnóczi József polgármester:
Van egy olyan lehetőség, hogy helyi hő és fűtésigény kielégítésre rendszer kiépítése. Kastély
konyhájának melegvíz ellátását lehetne megoldani. KEOP 4.2.0./A. 85%-ban támogatott, és
egy ún. Zöld Területekért és megújuló energetikáért alapítvány, támogatási nyilatkozatot küldött, ha elindulunk, a pályázat önrészét átvállalják. A kuratórium a pályázatot támogatásra
ítélte, bruttó elszámolható költség max 15%-a lehet a támogatás. Gyakorlatilag 100%-ban
finanszírozott lenne. Ez egy 10 millió forintos beruházás. Szállítói finanszírozású lenne. Gyakorlatilag semmibe nem kerül megépül és kész. Ha be se adjuk, akkor viszont nem fog működni. A napelemek elhelyezhetők a kastélyon. Technikailag kivitelezhető, a rendszerünkre
rácsatlakoztatható. Ha nincs kérdés, akkor kérem, hogy szavazzunk, hogy beadjuk a pályázatot.
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy határoz, hogy a Kastély épületén a napkollektoros melegvízellátás kiépítésére
vonatkozó KEOP 4.2.0./A. számú pályázatot benyújtja.
felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentációk aláírására

határidő: folyamatos

felelős: polgármester

13. np:// Egyebek
Tarnóczi József polgármester:
Amiről mindenképpen beszélni szerettem volna, az az, hogy kaptunk egy levelet a vöröskereszttől. Meghívtak mindenkit a 2011-ben ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Miskolcon
lesz május 7. napján szombaton ünnepség. Úgy gondoltam, hogy meg kellene köszönni a vöröskeresztnek azt a sok segítséget, amelyet nyújtottak. Ha kívánunk valamiféle köszönetet
mondani, itt ezen az ünnepségen megtehetjük. Aki el kíván jönni szombaton kérem, hogy
előtte jelezze, mert akkor úgy szervezzük meg az utat, hogy együtt menjünk.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Ez tényleg szép gesztus lenne. Nekem az a hozzáfűznivalóm van, hogy meglepett, hogy a
kastélykert utca végében a lakosok saját elhatározásból egy kis teret bekapáltak, beültették.
Tarnóczi József polgármester:
Sajnos nincsen sok ember, örülünk, hogy a lakosok segítenek ebben a tekintetben. De természetesen a szociális rendeletet újra kell alkotni, és akkor szabályozhatjuk, hogy mindenkinek
legyen kötelessége a lakókörnyezetét rendben tartani, mert csak akkor kaphat ellátást.
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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

Solymosi Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gulyásné Sági Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

- 16 -

