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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16:30 órai kez-
dettel megtartott, 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, Horváthné Kádár Judit, Vida Miklós és Zavarkó
Zoltán.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a 7 fő testületi tag közül mindenki jelen van, így a testület határozatképes.
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg, továbbá jegyző-
könyv-hitelesítőknek Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt, illetve Zavarkó Zoltán kép-
viselő urat javaslom.
Kérem, hogy aki a kiküldött napirendi pontokkal, a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv-
hitelesítők személyével egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Gulyásné Sági Juliannát és Zavarkó Zoltánt a jegyzőkönyv-
hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Kérem, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadjuk el:

1. napirendi pont: A Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
2. napirendi pont: Óvodai eszközbeszerzésekkel kapcsolatos döntés
3. napirendi pont: Térítési díjak megállapítása
4. napirendi pont: Településrendezési terv módosítása
5. napirendi pont: Engedély ifjúsági egyesület részére cím használatához
6. Egyebek

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
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1.np:// A  Bursa hungarica pályázathoz való csatlakozás

Tarnóczi József polgármester:

Azt gondolom, hogy a BURSA mindenki számára ismert. Több éve az önkormányzat már
részt vesz ebben a programban. A felnőtt szociális ösztöndíjrendszer és esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhető legyen a részvétel.
Három részből áll ez a támogatás, az egyik részre a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a másik részre a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, és a harmadik
az intézményi támogatás. Amit a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma biztosít, ez az ösztöndíj
maximum 5.000,- Ft, ez tavaly is úgy állt össze, hogy az önkormányzat 3.000,- Ft-ot és a me-
gye 1.000,- vagy 2.000,-Ft-ot tett hozzá, és ezt az összeget duplázza a minisztérium, de max.
5.000,- Ft összegben. Jelenleg nem összegekről kell döntenünk, csak arról a tényről, hogy
csatlakozzunk-e a pályázathoz. Október 14-ig kell regisztráltatni magunkat a rendszerrel, és
ezzel megnyitjuk a lehetőséget a fiataljaink számára. Azt mondom, hogy érdemes elindulni,
azt pedig, hogy milyen összeggel tudjuk támogatni, akkor is ráérünk dönteni, ha tudjuk, hogy
hány fő jelentkező van az ösztöndíjra. Tavaly 26 fő jelentkezett.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Mindenesetre kifüggeszteni és a honlapon megjelentetni körültekintőbben kellene, mint tavaly
volt, hogy mindenki tudomást szerezzen róla, hogy van egy ilyen lehetőség, mert tavaly is
sokan lemaradtak róla.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, még majd a buszmegállókba is, és a honlapra ki kell tenni. Hozzászólása, kérdése van-e
valakinek? Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a BURSA Hungarica ösztöndíj rend-
szerhez csatlakozzon, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi pályázati forduló-
jához.
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi pályázati fordulója helyi pá-
lyázatát kiírja, az Ösztöndíjpályázatba foglalt tartalommal.

2.np:// Az óvodai eszközbeszerzésekkel kapcsolatos döntés

Tarnóczi József polgármester:

Nem közbeszerzési eljárás, egy egyszerűsített eljárás az óvodai eszközbeszerzésekkel kapcso-
latos döntés. Három pályázat érkezett az óvodai eszközökre, amelyeket most fogunk felbonta-
ni. (Az ülésen a polgármester felbontja az ajánlatokat.)
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Az alábbi cégek nyújtottak be ajánlatot:

- PSC System Kft
- Estilio Design Kft.
- A-Z Partner Bt.

Fel lehetett volna bontani, nem úgy mint egy normál közbeszerzési eljárásnál, hogy bizottság
előtt kell, ez csak egy egyszerűsített árajánlat.

Az A-Z Partner Bt. 9.927.950,- Ft-os árajánlatot adott be. Azt el kell mondanom, hogy a pá-
lyázatban 9.317.000,- Ft van rá. A PSC System Kft.  9.317.750,- Ft-ra adott be árajánlatot. Az
Estilio Design Kft.  9.448.750,- Ft-os árajánlatot adott be.

Körbeadom, meg lehet nézni az összes árajánlatot, elvileg tartalmilag mindegyiknek ugyanazt
kellene tartalmaznia, az árajánlatba a lista alapján ezek az eszközök lettek meghirdetve. (Az
ajánlatokat átnézik a képviselők).

Gálné Tatár Mária képviselő:

Mikorra várható, hogy elkészül az óvoda?

Tarnóczi József polgármester:

December 15-ig át kell, hogy adják, mert utána kötbéres. Szeretnék november végére, ha az
időjárás ilyen kegyes lesz hozzánk. Felrakják a tetőt, az még látványos lesz, utána a belső
munkálatok.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Egyébként nagyon jól haladnak.

Tarnóczi József polgármester:

A pályázatra visszatérve, az árakat figyelembe véve, a legjobb árajánlatot a PSC System Kft.
adta be, egyébként elmondható róla, hogy régi motoros a szakmában, az önkormányzat az
elmúlt években is tudomásom szerint, már többször dolgozott velük. Eddig nem volt velük
baj. Az interaktív táblákat is ók szállították le
Én tisztelettel javaslom a képviselő-testületnek, a kiküldött határozati javaslat szellemében
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda rekonstrukciós
bővítése című beruházáshoz kapcsolódó eszközök szállítójának a legalacsonyabb árajánlatot
nyújtó PFC System Kft.-t választja ki.
Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete



- 4 -

- úgy határoz, hogy a „Óvoda rekonstrukciója és bővítése” c. beruházáshoz kapcsolódó esz-

közök szállítójának a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó PSC System Kft-t (3501 Mis-

kolc, Pf. 619) választja ki.

(Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik)

3.np:// Térítési díjak megállapítása

Tarnóczi József polgármester:

Mint ahogyan már az előzményekben átbeszéltük, önkormányzati rendeletben kell meghatá-
rozni a térítési díjakat. A díjak megállapítása úgy alakul, hogy a Casa Nostra által adott és
jóváhagyott térítési díjakat vesszük alapnak, azaz a térítési díjnak, és ehhez képest adunk tá-
mogatást, így csökkentve az adott csoport étkezési díját.

A megbeszélésünkhöz híven ezért azt javasolnám, hogy a következőképpen alakuljon az ed-
digiekhez képest a fizetni való. Természetesen úgy kell beáraznunk a tételeket, hogy ne érezze
úgy senki, hogy most horribilis összeggel emelkedett az ebédért fizetendő összeg, mégis kö-
zelítsünk a piaci árakhoz.
Az óvodás gyermekek esetében legyen a fizetendő 290 forint, az iskolásoknak a háromszori
étkezés 310 forint. Az óvodai dolgozók esetében sikerült Attilával megbeszélnem, hogy csök-
kentse az árakat, nem is esznek olyan sokan, így az ő esetükben, megjegyzem eddig ingyenes
volt, most kettőszáz forint lesz egy adag. Hasonlóképpen a napközis nevelők esetében is. Az
iskolai menza, azaz csak az ebéd tízórai és uzsonna nélkül 195 forint lesz. A felnőtt szociális
étkezők esetében 515 forintra nő a fizetendő díj. A készpénzes ebéd, vagy vendégebéd 540
forint. Felmerült, hogy a nem ebédeltető pedagógusok is kapjanak nagy arányú kedvezményt,
azonban én azt javaslom, hogy egy minimális összeggel járuljunk hozzá ahhoz, hogy ne
emelkedjen a részükről fizetendő összeg, így ha negyven forinttal támogatjuk, akkor ugyan-
annyit fizetnek majd, mint jelenleg.

Jövőre majd csak a támogatás összegét kell csökkentenünk. Majd meglátjuk az anyagi lehető-
ségeinkhez képest, hogyan tudjuk ezt kivitelezni. Az biztos, hogy ebben a ciklusban el kellene
érni a környékben szokásos piaci árat.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Erről azért kellene tájékoztatni a szülőket, hogy adagonként még mennyivel járul hozzá az
önkormányzat.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, mindenképpen tájékoztatjuk őket még a holnapi nap folyamán, mert már nagyon szeret-
nék tudni, feszültek, hogy mennyit kell fizetniük.
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Amennyiben több kérdés, illetve hozzászólás nincs, aki az előterjesztett térítési díjakkal
egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapítá-
sáról

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazá-
sok alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. §
Térítési díjak

(1) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül a Homokvár Napközi Otthonos
Óvodában a gyermekek napi háromszori étkeztetése esetén fizetendő térítési díj 380,-Ft +
ÁFA/ adag (bruttó 475,-Ft).

(2) A Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben a napi háromszori gyermekétkeztetés esetén a fizetendő
térítési díj 420,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 525,-Ft). A gyermekeknek biztosítandó ebéd térítési
díja 320,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 400,-Ft).

(3) Az óvodai dolgozók részére biztosított ebéd térítési díja 320,-Ft + ÁFA/adag (bruttó
400,-Ft).

(4) Az iskolai napközis ebédeltetést végző nevelők részére biztosított ebéd térítési díja 432,-
Ft + ÁFA/adag (bruttó 540,-Ft).

(5) A szociális étkeztetés keretében étkezők részére biztosított ebéd térítési díja 412,-Ft +
ÁFA/adag (bruttó 515,-Ft).

2. §
Az önkormányzat által nyújtott támogatások

(1) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül a Homokvár Napközi Otthonos
Óvodában a gyermekek napi háromszori étkeztetése esetén nyújtott önkormányzati támo-
gatás mértéke 185,-Ft/adag.
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(2) A Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben a napi háromszori gyermekétkeztetés esetén nyújtott ön-
kormányzati támogatás mértéke 215,-Ft/adag. A gyermekeknek biztosítandó ebéd esetén
nyújtott önkormányzati támogatás mértéke 205,-Ft/adag.

(3) Az óvodai dolgozók részére nyújtott ebédeltetési támogatás mértéke 200,-Ft/adag.

(4) Az iskolai napközis ebédeltetést végző nevelők részére nyújtott ebédeltetési támogatás
mértéke 340,-Ft/adag.

(5) Az általános iskolában dolgozó közalkalmazottak részére nyújtott ebédeltetési támoga-
tás mértéke 40,-Ft/adag.

(6) Egyebekben az önkormányzat támogatást nem nyújt.

(7) A térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás különbségéből adódó tényle-
gesen fizetendő térítési díjak tételes felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az 1. számú mellékletben szereplő ténylegesen fizetendő díjakat mindig előre, a tárgyhót
megelőző hó 25. napjáig kell befizetni az alábbiak szerint:

a) az óvodai gyermekek és óvodai dolgozók esetében az óvoda házipénztárában,

b) az iskolai gyermekek és iskolai dolgozók esetében az iskola házipénztárában,

c) minden egyéb esetben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában.

3 §

(1) Ez a rendelet 2011. október 3-án lép hatályba

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 13/1996. (IX. 25.) számú, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 13/1996. (IX. 25.) számú rendelet módosításáról szóló
14/2002. (XII. 16.) számú rendelet.

         Tarnóczi József          Dr. Kiss Krisztián
polgármester        jegyző
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1. számú melléklet a 8/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok bruttó Ft-ban
Támogatott csoport Térítési díj Támogatás mértéke Ténylegesen fize-

tendő
Óvodás gyermekek napi három-
szori étkezése

475 185 290

Iskolás gyermekek napi három-
szori étkezése

525 215 310

Iskolai menza 400 205 195

Óvodai dolgozók 400 200 200

Iskolai napközis nevelő 540 340 200

Iskolai közalkalmazottak 540 40 500

4.np:// Településrendezési terv módosítása

Tarnóczi József polgármester:

Bajzátné Szájbé Evelin asszony azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ő felvásá-
rolt több külterületi ingatlant, mely ha a térképet megnézzük, a sajóládi út és a mi ingatlanunk
között van az a sok apró parcella amit Bajzáték cége felvásárolta.  Az a lényeg hogy ezt a sok
apró területet egybe akarja vonni úgy, hogy egy nagy ipari területté nyilvánítani. Elmondta,
hogy jelenleg most még nincs különösebb szándéka ezzel a területtel, viszont hosszútávon
szeretné ezt majd valamilyen befektetési céllal úgy elkészíteni, hogy akár logisztikai céllal,
akár valamilyen üzemmel, ipari célokra tudja ezt értékesíteni. Az a helyzet, hogy ennek a te-
lepülésrendezési tervnek a módosítása 400.000,- Ft-ba kerül. Településrendezési tervnek csak
az önkormányzat kérheti a módosítását. Nekünk kell azzal a céggel megállapodni aki ezt csi-
nálja, ugyanis ezt nem mi csináljuk, hanem egy cég csinálja ennek a tervnek a módosítását, és
arról szólna, hogy ezt a 400.000,- Ft-ot ő kifizeti, nekünk egy fillérünkbe nem kerülne, az a
kérdés, hogy mi hozzájárulunk-e.
Ez a kezdő lépés, most arról kellene döntenünk, hogy ezt a folyamatot elindítsa-e, a település
rendezési tervünkben ezt engedjük meg, hogy ilyen területté legyen átnyilvánítva.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A falu szélétől egészen a víztoronyig?

Tarnóczi József polgármester:

Én annyit tudok, hogy 200 méter. A 0100/1 hrsz-ú terület az önkormányzat tulajdona és on-
nan kezdve
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Tulajdonképpen van egy olyan szerződésünk, hogy szerződést kötünk azzal a céggel akit ő
javasol, és az a cég ad egy 400 ezer forint plusz Áfa-s árajánlatot, és ebben Bajzáték vállalják,
hogy átutalják egy ügyvédi letéten keresztül az önkormányzatnak ezt az összeget.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Valójában mit szeretne ott létesíteni, mert ha hizlaldát, akkor nem biztos, hogy célszerű lenne,
nem mindegy, hogy mit.

Tarnóczi József polgármester:

Nem hiszem, hogy ilyet szeretne, de ahhoz az önkormányzat beleegyezése is kell. Olyan te-
vékenységet biztosan nem fog folytatni, ami környezetszennyező, mivel a környezetvédelmi
hatóság biztosan nem adna rá engedélyt, mivel a mögötte lévő rész már ártér. Én kérdeztem
tőle, akkor azt mondta, hogy logisztikai központot, habár az autópálya nem messze van és
már nem nagyon van szabad terület, pl. raktározás. Egyenlőre olyan állapotba szeretné hozni,
hogy ez a későbbiekben továbbértékesíthető legyen, ha valaki befektetői céllal megjelenne,
most nincs konkrét célja. És az a kérdés, hogy mi ebbe belemegyünk, vagy nem megyünk
bele.
Az biztos, hogy a becsatolt dokumentumok alapján nekünk pénzünkbe nem kerülne.
Ha viszont ő tényleg el tudja adni egy olyan nagy befektetőnek, aki idehoz üzemet, vagy bár-
mit, az pedig nekünk lenne jó, akár munkahelyteremtés, akár iparűzési adó szempontjából. Én
nem látok okot arra, hogy ne támogassuk.

Ha hozzászólás nincs, akkor megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ki ért azzal
egyet, hogy ezt a településrendezési terv módosítását a benyújtott anyag tekintetében elindít-
suk, és természetesen azzal, hogy a megbízó ennek a teljes költségét vállalja, Ónod község
önkormányzatát a településrendezési terv módosításából kifolyólag költség nem terheli.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvittatta a Bajzátné Szájbély Evelin által írt településrendezési terv módosítása
iránti kérelmet

- úgy döntött, hogy amennyiben a kérelmező vállalja a módosítással járó valamennyi,
teljes költség megtérítését, akkor hozzájárul a módosításhoz

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és a feltételek
teljesülése esetén a módosítási folyamat elindítására

Felelős: polgármester határidő: 2011. 12. 31.
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5.np:// Engedély ifjúsági egyesület részére cím használatához

Tarnóczi József polgármester:

Zavarkó képviselő úr szeretne kéréssel fordulni a képviselő-testülethez. Képviselő úr, paran-
csolj!

Zavarkó Zoltán képviselő:

Már biztosan van olyan aki hallott róla, hogy 2011. szeptember 16-án, kint a várnál megala-
kult az Ónodi Gyermek és Ifjúsági Egyesület. A gazdasági vezetője Gáll Norbert lett, az alel-
nök Rácz Gábor, egy miskolci egyetemista, az elnök pedig én. Azzal a kéréssel fordulnánk a
polgármester úrhoz, jegyző úrhoz és a képviselő testülethez, hogy amíg nem tudunk találni
magunknak egy normális helyet, esetleg pályázat útján, hogy a cégbírósághoz, bejegyzésre,
hogy addig az önkormányzat lehetne-e a székhelyünk. Ez annyit jelentene, hogy a leveleket
erre a címre küldenék. Ennyi kérésünk lenne, egyelőre.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Mit fogtok csinálni, mi a fő tevékenységetek?

Zavarkó Zoltán képviselő úr:

Non profit. Először is, ahogy ez megvan akarunk csinálni egy csoportos tréninget, aminek
keretében leülnénk beszélgetni a fiatalokkal, mivel ez már nem csupán játékból és szórako-
zásból áll. Majd pályázunk folyamatosan, cserediákprogram, előadások, egészségnap, ifjúsági
nap, rendezvények és ha lehet akkor a hátrányos helyzetű tehetséges diákok megsegítése.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

Megszabtátok, hogy hány éves korig?

Zavarkó Zoltán képviselő úr:

12-18 éves korig szülői beleegyezés kell, belépési nyilatkozat.
A felső korhatár egyenlőre még nincs megállapítva. Folyamatosan, majd tiszteletbeli tagok is
lehetnek majd, amikor már normálisan beindul szívesen látunk bárkit.
Amiről már beszélgettünk, hogy februárban szeretnénk majd csinálni egy bált az iskolában.

Tarnóczi József polgármester:

Tényleg egy jó csapat, legalább 30 ember akik nagyon jók, akik tényleg ott vannak minden-
hol, mindenben.

Gálné Tatár Mária képviselőasszony:

És van pénzetek, hogy be tudjátok a Cégbírósághoz jegyeztetni?
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Zavarkó Zoltán képviselő úr:

Tagdíjat szedünk, és abból finanszírozzuk.

Tarnóczi József polgármester:

Mivel székhely nyilatkozatot kell, hogy adjunk, döntenünk kellene arról, hogy az Ónodi
Gyermek és Ifjúsági Egyesület a székhelyét az Ónod, Rákóczi út 64. szám alá bejegyezhesse.
Erről döntsünk, kérem támogassátok a fiatalokat!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvittatta az Ónodi Gyermek és Ifjúsági Egyesület kérelmét, amelyben kérik, hogy
székhelyül az önkormányzat címét, a Rákóczi u. 64. számot jelölhessék meg.

- úgy döntött, hogy hozzájárul, hogy az egyesület a székhelyül az önkormányzat címét
adja meg.

- felhatalmazza a polgármestert a székhelynyilatkozat aláírására

Felelős: polgármester határidő: folyamatos

6.np:// Egyebek napirend után

Tarnóczi József polgármester:

Lenen néhány közérdekű dolog, amelyről tájékoztatni szeretnélek titeket így napirend után.

Tricskó István ónodi lakos feljelentette a kivitelezőt, hogy ott hagyták a szemetet. Mi megbe-
széltük ugyan vele, hogy elszállíttatjuk, de ő nem nyugodott, feljelentette mindenhová. A ki-
vitelező kért egy állásfoglalást, Csont Csaba küldte át az emailt, amiben arról tájékoztatja a
VKKI az ÉKÖVIZIL-t és rajta keresztül engem is, hogy az ónodi ……..és építési terület mel-
let található hulladéklerakó szeméttelep eltakarítása nem a beruházó feladata, a hulladéklerakó
megszüntetése, és rekultiválása nem árvízvédelmi feladat. Szemét elszállításáról a terület tu-
lajdonosa gondoskodjon.
El fogják szállítani a szemetet a Tricskó István költségén, mivel az az ő területe. A helyrajzi
szám nem változott, az a szemét évek óta ott volt. Ez nem úgy volt, hogy a mellette levő terü-
letről áttúrták az ő területére, mert az egész az övé, ezt a szemetet csak a nyomvonalból kita-
karították, és ez az ő területén van. Sajnos, így járt.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A szemetet viszont biztosan nem ő halmozta fel oda, azt odahordták.
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Tarnóczi József polgármester:

Igen, az a helyzet, hogy ő ezt a területet megvásárolta ilyen állapotban 0,60 Ft/m2 áron, akkor
ő a szemetet is megvásárolta. Akkor abban a 60 fillérben benne volt a szemét is.
Mi többször is beszéltünk vele ezzel kapcsolatban, győzködtük, elképzelés is volt, hogy mi
lesz vele feltöltve, de ő nem nyugodott, fényképeket küldözgetett több hatóságnak is, a hivata-
los utat kereste, márpedig a hivatalos út ez. Az ő területe, az ő szemete, neki kell gondoskodni
az eltakarításról.

Más téma.Éppen testületi ülés előtt hívott fel a Mária asszony. Az eredeti terv az volt, hogy a
két iskola fizet, de mivel az iskoláknál nem olyan gyors ez a fizetés, mint akár önkormányzat-
nál, mert nekik macerásabb az utalás, és csak a hónap vége felé tudnak fizetni, úgy volt, hogy
a szállítás kitolódik. Ma viszont hívott a Mária asszony, hogy sikerült a Horváth Rudolf szál-
lítmányozási céggel megbeszélni, hogy 1.500 euró + Áfa-ért elhozza, még ez kevesebb is
mint az előző ajánlat volt, mert az 1.900 euró + Áfa lett volna. Ennek az összegnek a felét kell
most kifizetni. A másik 50 %-ot ő megelőlegezi és majd ha minden itt lesz akkor fizet az isko-
la. Nem tudok pontos időpontot a szállításra, most a Horváth Rudolffal egyeztet és gondolom
a napokban megjön a szállítmány.

További közérdekű ügy.Az önkormányzatnak volt egy kis problémája az ÉRV-vel, ugyanis
amikor a vásártérnél 2011. március 11-én leolvasta az ÉRV a vízórát, 993.609,- Ft-os fizetési
kötelezettséget mutattak ki. Az elmúlt időszakban az ő számításaik szerint több mint 2000 m3
víz folyt el a vásártéren, ami egy kicsit mellbevágó, ezzel a magas összeggel együtt. Elindult a
keresgélés, hogy mi is történhetett itt? Kiderült, hogy előtte, csak 2009. május 06-án olvasták
le ezt a vízórát, tehát eltelt közel két év leolvasás nélkül. Megpróbáltam utána járni, hogy va-
lójában mi is történt itt, Kiss Bertivel is beszéltem, amikor ez kiderült, és elmondta, hogy ez a
vízóra látja el a vásártéren a vizesblokkot is, és hogy tavaly évközben volt egy csőtörés, ami
szerintük nem volt vészes, egy kicsit csordogált a víz, de nem igazán foglalkoztak vele, nem
fotózták le, nem jelentették be. Megcsinálták, de nem lett bejelentve. Dokumentummal így
szolgálni nem tudunk az ÉRV felé. Én személyesen felkerestem őket, és abban egyeztünk
meg, hogy ezt az összeget felezzük meg és 12 havi egyenlő részletben fizessük ki, ne
egyösszegben. Ettől jobb ajánlatot nem adtak, mivel nem lett dokumentálva a csőtörés, így
még ennek is örülhetünk.

Érdekesség emellett is van.Most derült ki számomra, hogy az ónodi önkormányzat pár évvel
ezelőtt építési állványokat vásárolt, a kastély volt vele felállványozva, de megvan róla a tanú-
sítvány, a darabszám, hogy mennyibe került, papír van róla. Most valamilyen munkához el
kezdték keresni ezt az állványt és kiderült, hogy szintén tavaly nyáron kölcsön lett adva, egyik
része a Praktikum Bt-nek, a másik része nem tudom kinek. Arra jutottunk, hogy nincs állvá-
nyunk, pedig akkoriban 400.000,- Ft-ért lett vásárolva. A Praktikum Bt-től valamennyi visz-
szakerült, de mivel nem mindet ő vitte el a többi nincs meg. Én úgy gondoltam, hogy mivel ez
be lett vételezve, leltárban ez szerepel, tavaly nyáron ez még volt, arra is emlékeztek, hogy
elvitték, de papír nem készült róla, viszont ez egy jelentős érték, leltárkor mit mondunk rá, így
úgy döntöttem, hogy feljelentést fogok tenni ismeretlen tettes ellen és találja meg a rendőrség,
hogy hol van ez az állvány.

Én ennyit szerettem volna elmondani. Más egyén napirend után?
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Solymosi Imréné alpolgármester:

A Hunyadi utcán a Kiss Bertiék régi telkén ember magasságig áll rajta a gaz. Még jó hogy a
szomszéd nem szólt.
Ugyanez van a Birta telken is, az is botrányos ahogyan kinéz. Petróékhoz mentem családot
látogatni, és panaszkodtak, hogy patkányok lepték el a területet, és ugyanez van a Sajó utcán,
hogy a tél beállta előtt jó lenne azért lebontani azokat az ingatlanokat és rendbe tenni, mert a
Birta telken kívül mind a mi tulajdonunkban van.
Ha mi rendbe tennénk a telkeinket, célszerű lenne felszólítani a lakosságot, hogy mindenki
tegye rendbe a területét, mielőtt elpatkányosodik az egész falu.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, ezzel valamit kezdenünk kell. Úgy gondolom, hogy valamelyiket már rendbe tették.

Tájékoztatásképpen, hogy a múltkor felmerült a Johannkáék háza, rendbe lesz téve, ugyanis
Búza Tibor felvállalta, hogy megcsinálja. Ennek a költsége olyan 70.000,- Ft körüli összeg
lesz.

A fentieken kívül van valakinek közérdekű bejelentése?  Ha nincs, akkor köszönöm a megje-
lenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

Gulyásné Sági Julianna Zavarkó Zoltán
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő


