JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott rendes, nyílt 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, Vida Miklós és Zavarkó Zoltán.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző, Gáll Norbert pénzügyi előadó

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a 7 főből 6 fő jelen van, így a testület határozatképes. Horváthné Kárdár Judit Katalin képviselő asszony igazoltan van távol, távolmaradását előre bejelentette.
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt, illetve Zavarkó Zoltán képviselő
urat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Gálné Tatár Máriát és Zavarkó Zoltánt a jegyzőkönyvhitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:
Aki a kiküldött napirendi pontokkal, illetve azzal, hogy az egyebek napirendi pontot kiegészítenénk az ÖNHIKI-hez kapcsolódó határozattal, továbbá a Kistérségi Társulási Megállapodással, ami a mai postával jött, Jegyző úr ad róla majd egy rövid tájékoztatást.
Emellett a földbérlettel kapcsolatban kellene döntést hoznunk, továbbá gyerekek utaztatásával
kapcsolatban.
Kérem, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadjuk el:
1. napirendi pont: A 2011. I. féléves beszámoló megtárgyalása
2. napirendi pont: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
3. napirendi pont: Az ÖNHIKI beadásáról döntés
4. napirendi pont: Kistérségi Társulási Megállapodás ismertetése, elfogadása
5. napirendi pont: Földbérlettel kapcsolatos döntés
6. napirendi pont: Gyermekek utaztatásával kapcsolatos döntés
Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
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1.np:// A 2011. I. féléves beszámoló megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ülésén, kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a döntésükről.
Gulyásné Sági Julianna a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. I. féléves beszámolót a képviselő-testület
számára.
Tarnóczi József polgármester:
Nagy csodák nincsenek a beszámolóban, tulajdonképpen a normál ügymenetben ment a teljesítés és a fő számok nem változtak. Gazdagabbak nem lettünk, a helyzetünk sem sokkal roszszabb. A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk a beszámolóról!
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megvitatta a 2011. évi I. féléves beszámolót

-

azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.np:// A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Tarnóczi József polgármester:
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítását szintén megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Kérem a bizottság elnökét, tájékoztasson a döntésről.
Gulyásné Sági Julianna a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a
Képviselő-testület számára.
Tarnóczi József polgármester:
A második napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs,
akkor aki a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet
a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámolójáról
l. §
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendelet (a továbbiakban:
R.) a jelen rendelet mellékletét képező, 2011. év I. félévi bevételeket és kiadásokat tartalmazó, új, 1. számú melléklettel egészül ki. (jegyzőkönyv melléklete)
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3.np:// ÖNHIKI beadásáról döntés
Tarnóczi József polgármester:
Ismét pályázunk Önhikire. Hatmillió-négyszázezer forint összegben tudunk pályázni. Ehhez
szükséges határozatot hozni a benyújtság szándékáról. Ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés? Tehát aki azzal egyetért, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási rendszerére pályázzunk, azt kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2011. (IX. 13.) 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 6.427.000 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.
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felelős: polgármester, jegyző

határidő: azonnal

4.np:// Kistérségi Társulási Megállapodás ismertetése, elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
Felkérem dr. Kiss Krisztián jegyzőurat, hogy a Kistérségi Társulási Megállapodást röviden
ismertesse a képviselőkkel.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
A Miskolci Kistérség Közcélú Társulása küldött egy levelet, hogy az elnök azzal a kérdéssel
fordult a tanács tagjaihoz, május 9-én, hogy a társulási megállapodás a 11. számú szerződés
módosítását mi is hagyjuk jóvá. Az anyagot láthatták.
Tarnóczi József polgármester:
Ez gyakorlatilag a társulásnak a működésére vonatkozó alapelveknek a módosítása. Nézze át
akit ez érdekel, különböző pénzügyi szabályzatokra, egyebekre terjed ki. A Társulási Tanács
ezt elfogadta. Ez egy olyan dolog, hogy tekintettel arra, hogy a Társulási Tanácsnak a tagjai
vagyunk, minden olyan döntés, ami a társulásban történik, azt az összes érintett 39 településnek el kell fogadnia. Igazán a mi működésünkben érdemi változást nem hoz. Ezek a módosítások általában a jogszabályi változásokhoz igazodnak.
Van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Ha nincs, akkor aki a Kistérségi Társulási Megállapodás beterjesztett módosításaival egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Társulási Megállapodás 11. számú szerződésmódosítását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és jóváhagyja azt.
5.np:// Földbérlettel kapcsolatos döntés
Tarnóczi József polgármester:
Amiről szintén beszélnünk kellene, az a pedagógus föld egy bőcsi hölgynek Sinka
Istvánnénak volt eddig bérbeadva. Írásban megkeresett bennünket, hogy a bérleti szerződést
megkívánjuk-e vele hosszabbítani, vagy esetleg más bérlőnek adjuk ki.
Még a nyár folyamán többször keresett, sőt még a mai napon is felhívott Zsarnay Gyula aki
szinte már helyi vállalkozónak számít, itt akar építkezni, és ide próbál Ónodra letelepedni.
Azokkal a feltételekkel, amikkel eddig ki volt adva, ez 200.000,- Ft volt erre a területre.
Egyébként a helyben szokásos bérleti díj, megkérdeztem mezőgazdászoktól a földalapú támogatás 50 %-a szokott lenni. Valaki esetleg tud e mást. Állítólag itt helyben ez a szokásos
bérleti díj, kb. 200.000,- Ft-nak felel meg. Ez a hölgy ennyit fizetett érte. Az a kérdés, hogy
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továbbra is neki biztosítsuk ezt a lehetőséget, vagy Zsarnay Gyulának átadjuk ezt a jogot.
Természetesen az ő esetében is egy évre, hogyha bármi program, projekt alakulna. Sajnos az
idén is szociális földprogramot, de olyan feltételrendszerrel ami szerintem egyrészt működésképtelen, másrészt pedig finanszírozhatatlan sok szempontból. Ez szociális munkaprogram
egyszerűen nem működőképes. Az önkormányzatok nem kapkodtak utána, sem mi, sem mások, olyan rossz a finanszírozása. Úgy, hogy a következő gazdasági évre mi nagy terveket
nem tudunk fűzni hozzá, viszont, egy évnél tovább nem javasolnám a bérbeadását. Jövő őszszel, ha befejeződik a betakarítás, ismét vissza kell rá térni, hátha menetközben alakul valamilyen program, projekt amivel lehetne kezdeni valamit. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek
véleménye?
Vida Miklós képviselő úr:
Mit akar itt csinálni?
Tarnóczi József polgármester:
Gazdálkodni akar. Jelenleg is gazdálkodik.
Vida Miklós képviselő úr:
Vannak lovai, földjei mindenfelé.
Tarnóczi József polgármester:
Én megmondom őszintén, hogy még ha nem is ónodi, de a Sinka Istvánné még inkább nem
az. Muhi itt van a közelben.
Gulyásné Sági Julianna képviselőasszony:
Muhi, már majdnem Ónod.
Tarnóczi József polgármester:
Azt, mondom, hogy ugyanazokkal a feltételekkel egy helyi versenyző azt mondja, hogy ezt
szívesen csinálná, akkor nem látom okát, hogy miért ne adjunk neki lehetőséget. Tehát következmény nélkül felbontható a bérleti szerződés, mivel előző évben is úgy kapta meg ezt a
lehetőséget, hogy egy évre, a gazdasági év végéig, nem pedig naptári évre.
Vida Miklós képviselő úr:
Learatott már ez a hölgy.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, már befejezte a gazdálkodást a területen és most az a kérdés, hogy elkezdje-e az őszi
munkákat vagy nem.
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Vida Miklós képviselő úr:
Melyik is az a terület?
Tarnóczi József polgármester:
A térképen megmutatom. Ez a 097/1-es terület 11,6 hektár. Hogy most mi van benne, lényegtelen, befejeződik a betakarítás és kész.
A jelenleg meglévő bérleti szerződést felmondjuk Sinka Istvánné bőcsi lakossal, és egy új
bérleti szerződést kötünk hasonló feltételekkel Zsarnay Gyula muhi lakossal. Nyilván előtte
kifüggesztjük, ahogyan az elő van írva. Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megtárgyalta a 097/1-es terület 11,6 hektár földterület haszonbérbe adásával kapcsolatos megkeresést
úgy döntött, hogy a Sinka Istvánnéval 2010-ben kötött szerződést felmondja
a területet Zsarnay Gyula muhisi lakosnak kívánja haszonbérbe adni egy évre.
amennyiben az eljárás lezajlott, felhatalmazza a polgármestert a terület haszonbérbe
adására és a dokumentációk aláírására

Tarnóczi József polgármester:
Van valakinek közérdekű bejelentése? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést és az aktív
részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József
polgármester

Dr. Kiss Krisztián
jegyző

Gálné Tatár Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Zavarkó Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő
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