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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 16,00 órai kezdet-
tel megtartott Közmeghallgatásról.

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gulyás-
né Sági Julianna képviselő, Gálné Tatár Mária képviselő, Horváthné Kádár Judit képvise-
lő, Vida Miklós képviselő és Zavarkó Zoltán képviselő.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző
- meghívott vendég:  Stipta Viktor ügyvéd úr

Tarnóczi József polgármester:

Nagy szeretettel köszöntök minden ónodi lakost, és a képviselő testület tagjait ezen a köz-
meghallgatáson. Beszámolunk az ez évben elvégzett munkákról. Ez a forma, egy rendes kép-
viselő-testületi forma, ezért vannak néhány apró technikai szükségletek. Ismertetném a napi-
rendi pontokat, mely szerint szó lesz az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2011. évi el-
végzett munkáiról, tájékoztatás az intézmény átalakításról, és még van néhány pont, mint a
közmunkaprogram, lakossági beadvány, ami a forgalom szabályozásával kapcsolatos és ter-
mészetesen a pályázatok jövő évi tervei.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van, így a testület határo-
zatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt és Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt
javaslom. Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, illetve Solymosi Imrénét és Horváthné Kádár Juditot a jegyző-
könyv-hitelesítéssel.

A napirendi pontokat mindenki előterjesztésben megkapta, aki egyetért a napirendi pontokkal,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: A gátépítéssel kapcsolatos tájékoztatás
2. napirendi pont: Az önkormányzat pénzügyi helyzete
3. napirendi pont: Az intézményi átalakítások, iskola és a konyha vonatkozásában
4. napirendi pont: Az önkormányzat 2011. évben elvégzett munkái, mint óvodaépítés

 A vásártéri vizesblokk megépítése
 Az Árpád utca leaszfaltozása
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5. napirendi pont: 2011. évi programok
6. napirendi pont: Aláírásgyűjtés, a Rákóczi utca közlekedésszabályozására
7. napirendi pont: Közmunkaprogram
8. napirendi pont: Pályázatok, tervek a jövőre nézve
9. napirendi pont: Egyebek

1.np:// A gátépítéssel kapcsolatos tájékoztatás

Tarnóczi József polgármester:

A kiküldött és elfogadott napirendi pontoktól kissé eltérve, előre vennénk a gátépítéssel kap-
csolatos tájékoztatást, mivel meghívtuk Stipta Viktor ügyvéd urat, hogy tájékoztassa az érin-
tetteket az ügyben.
Nagy tisztelettel köszöntöm Stipta Viktor ügyvéd urat, aki a gátépítés kapcsán szükségessé
vált kisajátításokat Ónod község esetében kezeli. Hála Istennek, elkészült ez a gát, ami évti-
zedes adóssága volt a kormányoknak, most az idén sikerült befejezni ezt az építkezést. Nagy
feszültséggel, konfliktussal járt, néha veszekedés is volt ebben, de szeretném megköszönni
Ónod minden lakójának, hogy nagy-nagy türelemmel viselte az építkezéssel járó minden ne-
hézséget, forgalmat, az ezzel időnként járó port, és hát azok, akiknek a telke érintett volt, el-
vették a kertjük egy részét, azoknak, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még nem zárult le
ez a kártérítési és kisajátítási folyamat. Felsőzsolcához, és Nagycsécshez képest is tényleg
türelemmel viseltük, és mindenki belátta, hogy igen is szükséges, időnként kompromisszumot
kötni, és hogy mindenféle nagyobb konfliktus nélkül ezt a helyzetet meg tudtuk oldani.
Felkérem ügyvéd urat, hogy néhány szóban tájékoztassa az érintetteket, hogy hol tart ez a
kistérségi eljárás, és mik azok a várható lépések, amiket meg kell, hogy tegyünk, hogy minél
hamarabb mindenki számára megnyugtatóan lerendeződjék ez a helyzet.

Stipta Viktor ügyvéd:

Köszönöm szépen, és Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Az árvízvédelmi beru-
házásokkal kapcsolatos építkezések, ahogyan polgármester úr is elmondta, hogy maga az
építkezési folyamat technikailag megvalósult, befejeződött.  Jelen pillanatban még a műszaki
átadás-átvétel és a szakhatósági engedélyezés amik zajlanak, mert minden egyes érintettnek
szakhatóságnak, ellenőriznie, minden egyes területet be kell járnia és a végleges engedélyt
kiadnia. A kisajátítási feladatokkal és kártalanításokkal kapcsolatban szeretném Önöket arról
tájékoztatni, hogy alapvetően a kártérítéseknek, kártalanításoknak két fajtája lesz. Az első a
kártérítéseknek, kártalanításoknak a legnagyobb és szemmel látható fajtája az, mikor valaki
meghal. Annak idején, tavasszal volt egy kártalanítási tájékoztató, ezt a kártalanítási pénzt
kisajátítási eljárás során úgy határozzák meg, hogy mindenkihez egy igazságügyi szakértő
kimegy. Ezek a kisajátítási eljárások, egy budapesti ügyvédi iroda szervezésében fog megva-
lósulni az egész megyében, a Szabó Iván Ügyvédi Iroda kapta ezt a megbízást, ők maguk és a
helyi ügyvédi iroda fogja ellátni a kisajátítási eljárás során felmerülő feladatot. Ónod eseté-
ben, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez a mi irodánk lesz, a Stipta Ügyvédi Iroda. Nyilván-
valóan az első és legfontosabb kérdés az Önök részéről, hogy mikor kezdődik ez és mikorra
fog lezajlani. A mikorral kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, hogy minél hamarabb el
kell kezdeni, hogy a kifizetések  lekönyvelődjenek. Viszont ahhoz, hogy a földhivatalnál is és
az egyéb szakhatóságnál is párhuzamosan tudjanak zajlani az események, azt a műszaki átvé-
telezés során bejárásokat várunk még a Környezetvédelmi  Igazgatóságtól, hogy elkezdhes-
sük. Ezzel párhuzamosan lesz egy másik olyan érintett kör, és ebben kérem a polgármester úr
és Önök segítségét, hogy azokon az eseteken túl, valakinek a vagyonán kívül rengeteg olyan
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káresemény lehetséges, amiről mi nem tudhatunk közvetlenül. Azt mondom, hogy az építke-
zés során valakinek az ingatlanát, bármilyen tulajdonát olyan kár érte, ami nem közvetlenül a
kisajátított ingatlanát, de például, hogy elbontották a kerítésemet, föld került az ingatlanomra,
sift került az ingatlanomra, eltüntettek humuszos földeket, fákat, bokrokat vágtak ki az épít-
kezés során, olyan eddig meglévő, zajvédő kerítések, építmények amelyek eddig a zajt csök-
kentették, elbontásra kerültek, vagy egész egyszerűen, a teherautók a területemen átmenve
kárt okoztak a vetés, kisebb bármit tönkretettek. Ilyen esetek gondolom Ónod esetében renge-
teg van. Polgármester úrnak eljuttattunk egy ilyen „Kárbejelentő lap”-ot, amit, hogyha bárki-
nek ezzel összefüggésben kára van, akkor azt szíveskedjenek kitölteni és 1-2 héten belül kijö-
vök érte. Ezek a külön kártérítések, vagy kártalanítások is megtörténhetnek minél hamarabb.
Ezen a kárbejelentő lapon egyébként szinte kizárólag csak arra az adatra van szükségük, hogy
ki az érintett, az ingatlan bejegyzett tulajdonosa, az ingatlan címe, a helyrajzi szám, illetve
egy rövid leírást kellene adni arról, hogy mi is pontosan, hogy milyen kár is érte önöket.
Nyilvánvalóan az építkezés során készültek felvételek, fotók amik a polgármesteri hivatalban
a képviselő-testületnek biztosan megvannak. Egyébként a kivitelezőknek, beruházóknak is
meg kell, hogy legyen. Kérem Önöket, hogy akinek ilyen jellegű kára származott, azt írásban
tegyék meg, mert mi magunktól ezt nem fogjuk tudni, mert az építő munkásokat foglalkoztató
cég ezt nem dokumentálta azonnal, helyben. Ezeket a kárbejelentő lapokat a polgármesteri
hivatalban fogják összegyűjteni. Köszönöm.

Tóth Györgyné lakos:

Az lenne a kérdésem, hogy akkor most decemberben mindenkivel el lesz beszélgetve, és még
van két vagy három hét, és kész?

Stipta Viktor ügyvéd:

Én azt a tájékoztatást adtam, hogy el fog indulni.

Radványi Zoltán lakos:

Ne haragudjon már ügyvéd úr, de ebből a beszámolóból, mi semmi konkrétumot nem tudunk.
Ide haba, meg oda haba, Amikor tavasszal elkezdődött ez a tárgyalás, nem ezt ígérték. Azt
mondták, hogy elkezdődik két hét múlva, megkeresünk, minden tulajdonost, megcsináljuk  az
adás-vételi szerződést és így megyünk majd tovább. Nem hiába mondják, hogy az ígéretből,
mert most az ígéret országában vagyunk, ebből nincs semmi probléma, de amit ön itt elmon-
dott ez nudli. Ebből se ide nem vagyok kisegítve, se oda nem vagyok kisegítve. Ezzel most
megint nem mentünk semmire. Ez olyan, mint régen volt a Rákosi rendszer, hogy tetszik, nem
tetszik, elvesszük, de már csináljuk is.

Tarnóczi József polgármester:

Elnézést uram, nagyon sok mindenben teljesen igaza van, viszont arról van szó, hogy tavaly
decemberben, amikor a kormány úgy döntött, hogy vészhelyzetet hirdetett meg, a döntés a
háttérben az volt, hogy akkor decemberben megnézték, hogy a Sajó árterületén hó formájában
mennyi csapadékvíz van. Akkor kiderült, hogy lényegesen több, mint ami a tavalyi, júniusi
árvizet okozta. Tehát a kormány is egy kényszerhelyzetben volt, hogy vagy elindítja ezt a
beruházást azonnal, vagy elolvad a hó, és megint jön az árvíz. Ez egy nagy dilemma volt.
Decemberben még senki nem tudta megmondani, hogy nemhogy vizességünk nem lesz, ha-
nem aszályos időnk lesz. Most van nem kevés vitám a vízüggyel. Jelenleg az autópálya vona-
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láig, vizes medencének van minősítve, mert kiszámolta az ÉVIZIG, hogyha előállna egy
kényszerhelyzet, amint ő is azt mond, hogy nem fog előállni, de 2010. májusában az 1974-es
árvizet 10 cm-rel meghaladtuk, akkor azt mondtuk, hogy olyan mint a 74-es, úgy se lesz, en-
nek ellenére, még jött 26 cm. Tehát nem tudhatjuk, hogy hol a vége. Hogyha előállna egy
vészhelyzet, ne adja az isten, hogy jönne egy árhullám a jövő évben, a Sajón, Bodrogon, Her-
nádon, és ne adja az Isten, de a Tiszán, akkor létrejöhet az a nem kívánatos esemény, hogy a
vizet nem innen kapnánk, a Sajó felől, hanem Kistokaj felől, mert arra olyan ártéri területek
vannak, hogy gyakorlatilag megkerülne a víz és hátulról jönne, de az más kérdés, hogy akkor
már víz alatt lenne Sajópetri, víz alatt lenne Kistokaj, és víz alatt lenne Sajólád. Ki akarna víz
alatt lenni, gondolom senki nem. Nem véletlenül, ok nélkül mondjuk azt, hogy védekezni kell.
Az más kérdés, és én is azt mondom, hogy már ha ilyen van, kapjuk tájékoztatást, csak szerin-
tem, ilyen még nem volt, hogy rögtön, de azonnal, és máris. A döntés azonnal kellett, mert
kaptuk az ukászt. Ez egy iszonyú nagy államigazgatási munka volt, több mint egy fél évig
tartott,  sok helyről kellett beszerezni az engedélyeket. Egy-egy helyrajzi szám esetében több
cm vastag a dosszié, mert benne van az ilyen-olyan szakértői vélemény, tulajdoni lap, térkép
vázlat, ilyen határozat, olyan határozat. Ez egy nagyon-nagyon komoly adminisztrációs mun-
ka volt, ami ezzel volt. Nagyjából készen van a dokumentáció, de egy valami nem történt
meg, hogy a 2011-es költségvetésben nem építették be ezeket a kártalanítási költségeket és
utólag már nem tudták, ezért a 2012. évi költségvetésbe rakják be. Sajnos ez van. Ez az egész
már elindult, és itt van ez a Kárigény bejelentő. Ügyvéd úr is abban a helyzetben van, hogy
ezerrel csinálná, csakhogy, ő ezt az adminisztrációt lefolytatja, de magát a kifizetést, gyakor-
latilag mint végső felhasználó. Bízunk benne, hogy ez már beindult, és hogy a kifizetésre mi-
kor kerül sor, mostmár végérvényesen  januárban, vagy februárban, de előbb utóbb meglesz.
Sajnos nekünk sem, és senkinek nem jó ez a helyzet, mi itt próbáljuk verni a vasat, de nem
fordulhat elő, hogy nem történik semmi az állam részéről.  Van-e valami más ezzel kapcsolat-
ban?

Radványi Zoltán lakos:

Nem hogy segítenénk egymást, még annyi sincs, hogy a földhivatalból kapnánk egy papírt,
hogy ennyit elvettek tőlünk. Azt se tudjuk hol állunk.

Tarnóczi József polgármester:

Igazából a döntés nem tőlünk függ, nagyon sokszor egyik napról a másikra változtattak rajta
az adott ilyen-olyan viszonyok miatt. Olyan kerítéseket bontottunk el, amiket nem is kellett
volna.

Radványi Zoltán lakos:

Még egy kérdésem volna, annyi, hogy vannak ezek a nyári, őszi gyümölcsösök, ami mind
szabadon van, és lesz valaki aki kijelöli, vagy hova tegyük a kerítést?

Stipta Viktor ügyvéd:

Ez egy nagyon fontos kérdés. Amikor volt három héttel ezelőtt itt az Évizig-nek a beruházók-
nak és kivitelezőknek egy belső műszaki átadás-átvétele, akkor az ÉVIZIG jelezte a kivitele-
zőknek, hogy ezt egy hónapon belül a földmérőkkel végig kell járni, ki kell mérettetni. Határ-
időre nem emlékszem, de az Évizig erre kitért, és utasította a kivitelezőket, hogy a kerítések
helyét ki kell tűzni.
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Ha több kérdés nincsen, köszönöm szépen a meghívást.

2. np:// Az önkormányzat pénzügyi helyzete

Tarnóczi József polgármester:

Rátérnék arra, amivel a közmeghallgatást kezdtük volna, az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Egyszóval, ez nehéz kérdés, ha lehet így mondani,  nehéz anyagi helyzetben vagyunk, a jelen-
leg kifizetetlen számlánk  8.315 MFt, amiben  az a nagy hiba, hogy hiába pályáztunk az el-
múlt évben is és kaptunk 25 MFt-ot ÖNHIKI támogatásból, de sajnos van egy hitelünk
929 000 CHF, és jelenleg a CHF 242,- Ft-on áll. Amikor fölvették 2009-ben ezt a hitelt a havi
törlesztőrészletünk 1,8 MFt körüli összeg volt, 2010. év elején beállt olyan 2,3 MFt-ra, most,
és most az elmúlt 2-3 hónapban ott tartunk, hogy 2,6-2,741 MFt. Gyakorlatilag egy ilyen költ-
ségvetésből ilyen összeget nem lehet kigazdálkodni, ez egy akkora teher, amit már az önkor-
mányzat nem bír el. Ebből adódik az, hogy mindenhez a településen hozzá kell nyúlni. Azért
az előző vezetés egy 100 Milliós Ft-os hitelállományt hagyott ránk, azt sem mondanám, hogy
Bacsó polgármester urat terheli teljes egészében ez a felelősség, de hát ez a 100 MFt volt, ha
összehasonlítjuk az akkori portfólióval, az most  CHF-ben még sem annyi. Úgyhogy nem
tudok ígérni, nem tudok senkit megnyugtatni. A jövő év teljesen más lesz. Egy pénzügyi
szakemberrel beszélgettem, aki azt mondta, hogy a jövő év sok mindent el fog dönteni, aki a
jövő évet túléli, az már jó jel, az a kérdés, hogy a jövő évet túléljük-e? Én nagyon bízom ben-
ne, nagyon sok mindent tettünk azért, hogy ezt a, nem tudom másképpen mondani, hogy ezt a
pénzügyi válsághelyzetet kezeljük, de minden fronton elmondom,  ezt mindenhol elmondom.
Nagyon sok mindent kapunk, hogy nem adunk segélyt, nem fizetünk ki ezt, azt amazt, mert
hogy bejönnek az emberek, hogy kikapcsolják a villanyt, a villany számlát kellene kifizetni,
átmeneti szociális segélyt kéne adni, stb. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy értsék meg
nekünk is folyamatosan az van, hogy hol a fűtést kapcsolnák ki, hol a villanyt kapcsolnák ki,
hol bizonyos szolgáltatásokat akarnak megszüntetni. Az önkormányzatnak mégiscsak elsőd-
leges feladata, hogy az intézményi hálózatot működtesse. Olyan forrás, hogy az átmeneti se-
gélyt, átmeneti dolgokat működtesse, olyan nincs, viszont az is tény, hogy az állam által nyúj-
tott juttatásokat, ha arra gondolunk, hogy akár a szociális ellátásokhoz, akár a lakástámogatá-
sokhoz, mindenhez hozzá kell tennünk, egyikhez 5 %-ot, van amihez 10 %-ot. Ezeket ki kell
gazdálkodni, hogy ezeket a pénzeket, amikor előírják a jogszabályok, amikor itt van a kifize-
tés ideje, ki tudjuk fizetni. Ilyen probléma azért még nem volt, hogy ne tudtuk volna a szociá-
lis ellátásokat kifizetni.
Összefoglalva, gondolom Önök is tudják, az egész Európai Unió válságban van, és ezek nem
hagyják Magyarországot sem, és Ónod községet sem hagyják nyom nélkül. Én bízom benne,
hogy túl fogjuk ezt élni, a nehézségeken túl fogunk jutni.

3. np:// Az intézményi átalakítások, iskola és a konyha vonatkozásában

Tarnóczi József polgármester:

Elég sok erőlködést, és számomra a legnagyobb fejtörést a konyha kérdése okozta. Én meg-
mondom őszintén, hogy nekem eszem ágában sem volt, hogy a konyhát megszüntessük, fel-
számoljuk és egy külső szolgáltatótól vásároljuk ezt a szolgáltatást, mert én azt gondoltam,
hogy ez egy szükséges, és a település számára fontos dolog. Viszont elő állt az a szerencsétlen
dolog, hogy tavaly februárban az egyik üstünk az majdnem felrobbant, működés képtelen lett,
tehát e helyett új üstöt kellett volna vásárolnunk, árajánlatokat bekértünk, a legolcsóbb áraján-
lat volt, 1.450 eFt, az összes elektromos eszközünk, leamortizálódott, tönkrement és életve-
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szélyes állapotba került. Legutóbb 14 éve vásároltunk valamiféle használt sütőt. Tehát az ösz-
szes technika, ami már leamortizálódott, tönkre ment, anélkül, hogy egy nagyobb befektetést
hajtottunk volna végre, normális körülmények között, megfelelő biztonsági feltételekkel már
nem lehetett volna a működést fenntartani. Marad négy dolgozónk, abból egy elment nyugdíj-
ba, az óvodában lett egy üresedés, ahová egy másik dolgozónk át lett helyezve, és az élelme-
zésvezetőnek és a szakácsnak felajánlottuk, hogy amennyiben ezt a szolgáltatást kiközvetít-
jük, vagy egy másik külső szolgáltató vásárolja meg ezt, ebben az esetben akkor számukra
változatlan bérrel, foglalkoztatási kötelezettséget biztosítunk. Ebben a döntésünkben, alapve-
tően csak a költségvetésünkre tudok hivatkozni, hogy a 2011. éves költségvetésben 34 MFt-al
volt beállítva a konyha éves működése, ez tartalmazza a béreket, tartalmazza az élelmiszert,
és a kifizetett számlákat, ugyanis éves szinten nagyon magas volt a konyhának a gáz és az
áram számlája. És éves szinten ezzel a 34 MFt-al szemben kaptunk rá 15 MFt-ot és térítési
díjakra be volt állítva 4 MFt, ez összességében 19 MFt bevétel, ez egy brutálisan nagy űr a
kettő között. A szolgáltatást egy helyi vállalkozó átvette, most adott be 2.361 eFt-ról számlát,
az előző hónapra, az e havi pedig 2.2 MFt. Ebből a 2,3 MFt-ból, még 300 eFt-ot befizetnek
térítési díjként, kb. 70 eFt-ot vissza tudunk igényelni Áfa-t, ez durván 2 Mft, ha ezt beszoroz-
zuk 10 hónappal, mert ilyen-olyan szünetek miatt 10 hónapot üzemel a konyha, az durván 20
MFt, ez kimutatható, hogy tudunk rajta spórolni.  Ilyen formában már ezt nem tudtuk tovább
üzemeltetni, ez egy fájó pont, de sajnos ezt meg kellett lépni.

A kormány hozott egy olyan döntést, hogy júliusra gyakorlatilag szeretnék a járásokat fölállí-
tani, de legalábbis egy olyan állapotba hozni, hogy az iskolákat szeptembertől tudják indítani.
Nem az a lényeg, hogy ki felügyeli, hanem az a lényeg, hogy ki üzemelteti, mert sajnos igen
nagy problémánk volt a normatív elszámolásból, éppen most van egy, nem régen inkasszáltak
tőlünk 600 eFt normatíva visszafizetést, most fizettünk vissza a napokban 2,2 MFt-ot, egy
2009-2010. évi normatívánk ellenőrzése kapcsán. Történt egy sajnálatos esemény az egyik
pályázati projekt elszámolását, úgymond finoman fogalmazva, elnézték, ez került az önkor-
mányzatnak 2.480 eFt-jába, ezt átadtam egy ügyvédnek, mert nem tudtuk, mit kezdjünk vele,
az ügyvéd azt a javaslatot adta, hogy tegyük meg a munkajogi lépéseket azokkal szemben,
akik ezt tették, majd ez hamarosan kiderül, hogy kinek volt igaza. Viszont azt is el kell, hogy
mondjam, hogy az újonnan felállt rendszerben az új vezető, olyan sok mindent megtesz azért,
hogy azokat az állapotokat megpróbálja normalizálni, amik az elmúlt időszakban kialakultak.
Azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt néhány évben, elment nagy létszámban gyerek, aki
az általános iskolába járt, nem fog visszajönni most, de próbálunk egy olyan helyzetet terem-
teni, egy olyan légkört teremteni, azt mondta az igazgatóasszony is, hogy az a legjobb, ha az
önkormányzat egy picit háttérbe áll, ne akarjon mindenbe beleavatkozni, ez egy tanítási
szakma. Hála istennek ez így jól is működik, mert az igazgatóasszony Gál Istvánné is és
Takácsné Tóth Ágnes, óvodavezető is együtt,  nagy lelkesedéssel, és megfelelő szakmai szín-
vonalas hozzáértéssel teszik a dolgukat. A intézményátadásról röviden ennyit szerettem volna
mondani.

4. np:// Az önkormányzat 2011. évben elvégzett munkái:

Tarnóczi József polgármester:

Az önkormányzat 2011. évben eddig elvégzett munkái közé nem mondanám el ismét a gátépí-
tést, mert arról már szó volt, viszont ez is beletartozik. Azt azért ezzel kapcsolatban el kell
mondanom, hogy minden problémánk ellenére, nagy-nagy köszönettel tartozunk ez ügyben
országgyűlési képviselőnknek, Mengyi Rolandnak, hiszen az ő személyes közbenjárása nél-
kül ez nem valósult volna meg így.
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Óvodabővítés:
Gyakorlatilag lassan befejezéséhez közeledik az óvoda építés, óvoda bővítés. Ebben a pályá-
zatban, bár 9,8 MFt az önerő, amit nem kell fölvennünk, hanem azokból a forrásokból kell
összehoznunk, és kigazdálkodnunk, amik rendelkezésünkre állnak. Az az épület, ahol eddig
egy közös csoportban működő épületben voltak, semmilyen szempontból nem volt alkalmas
arra, hogy a gyerekek huzamosabb ideig ott legyenek, fújt be a szél az ablakon, nem lehetett
rendesen befűteni, energetikai szempontból az az épület már nagyon rossz állapotban volt.
Teljes felújításra szorult, a nyílászárók ki lettek teljes egészében cserélve, egy egészen szép
épületet sikerült belőle csinálni.

Vásártéri vizesblokk:
A másik beruházás a várástéri WC, ez szintén, még az  előző ciklusban beadott pályázat, gya-
korlatilag a főtér beruházásnak a második üteme. 9 millió forint környékén van az az épület,
amiből 3,5 MFt az önrész, mert hogy az Áfa-t is be kell hogy fizessük utána. De ami tény, az
tény, ez egy hosszú távú beruházás, meg kell csinálni, mert az ÁNTSZ folyamatosan üti a
fejünket, előírás, hogy megfelelő vizesblokkot kell biztosítani azoknak akik a vásárra érkez-
nek. Ez egy szükséges dolog. A helyét szeretném, hogy miért is került oda, mert eredeti ter-
vekben úgy szerepelt, hogy az az előtető előrébb nyúlt volna, az lett volna a buszmegálló, de
az engedélyeztetések során kiderült, hogy a szennyvíz éppen ott megy és így a szolgáltató
nem engedélyezte. Ezért pár méterrel beljebb került, ez látszott a legcélszerűbbnek, hogy oda
kerüljön ahol van, de azt kell, hogy mondjam, ez egy szükséges beruházás volt.

Árpád utca leaszfaltozása:

Támogatásból sikerült az Árpád utcát leaszfaltoznunk, hát az az igazság, hogy mégiscsak fel-
merül az a dilemma, hogy aki az Árpád utcán lakik, az örül neki, aki pedig olyan utcán lakik,
ahol sár van, az nem örül, hogy az ő utcáján nem sikerült aszfaltozni. Ennyire volt pénz. Kö-
rülbelül ez az utcahossz volt, amit meg lehetett csinálni.

Gyakorlatilag befejeződtek az árvízhez tartozó utómunkálatok. Már helyre lett állítva a József
Attila utca, már úgy néz ki, hogy többé, kevésbé helyre lett állítva a környezet, már lehet dol-
gozni. A vár környékén nagyon szép környezetet lehetne kialakítani. Az állam azért a szívén
viseli a vár sorsát, és a vár rekonstrukciós munkálataihoz már kiadta a terveket. A 2012-es
költségvetésükbe van betervezve egy nagyobb összeg, és ebből talán csípnek el Ónodnak. Ha
ez megvalósulna, akkor akár időszaki kiállításokat is lehetne ott tartani, de Ónod akár turiszti-
kai célponttá is válhat.

5.np:// 2011. évi programok:

Tarnóczi József polgármester:

- Február 5-én volt a Böllértalálkozó, aki ott volt jól érezte magát.
- Április 9-én megrendeztük a Hősök napját, Ágoston Pista bácsi megkapta a Díszpolgári

címet, és a Honismereti Egyesülettel együtt egy honismereti könyvet adtunk ki.
- Május 21-én egy országos akciónak induló „TeSzedd” akció, ami a szemétszedésről szólt,

gyakorlatilag kipucoltuk a temetőket, utcákat, tereket, azt mondhatom az egész falut.
Szinte a fél falu erre a felhívásra megmozdult. Az önkormányzat biztosított ásványvizet,
apró süteményeket, és az iskola udvaron volt egy főzés.
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- Június 19-én egy nagyon jól sikerült Tűzoltóversenyt rendezni, egy családi napot, gyere-
keknek játszóházat. Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, de attól függetlenül sikerült
egy nagyon jó hangulatú napot magunknak tudni, versenyekkel és különböző programok-
kal.

- Július 14-19-ig zajlott itt egy Ökológiai tábor, (ÖKO-tábor). Az iskolában  50 külföldi
fiatal volt elszállásolva, 24 országból, ezek a fiatalok elindultak gyakorlatilag egy háti-
zsákkal, ezek azért mindnyájan diplomás, környezetvédők, környezet mérnökök, különbö-
ző mezőgazdasági mérnökök. És jó volt velük lenni. Ez jó fényt vet a mi iskolásaink szá-
mára is mivel, ők mindannyian  angolul beszéltek, és az iskolánkban is angol tanítás fo-
lyik.

- Július 15-én fogadtuk a Rákóczi kerékpáros emlékmenet. Nagyon sok Rákóczival kapcso-
latos rendezvényen vettünk részt. Azért ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg, és hadd
köszönjem meg a Honismereti Egyesületnek a munkáját, Fazekas Erzsébet elnök asz-
szonynak. A Honismereti Egyesület szervezésében nagyon sok Rákóczi emlékhelyeket
megpróbálnak végigjárni, Kassán, Munkácson járt a csapat, ahol nagyon sokan részt vet-
tek, melynek nagyon jó közösségformáló ereje van.

- Július 23. Tarpa
- Szeptember 1-én az Interaktív táblák átadása.
- Szeptember 17-én a Római Katolikus Egyház szervezésében Miklósi Béláné összefogásá-

val egy nagyon csodálatos Jótékonysági hangverseny került megrendezésre.
- November 14-én II. Rákóczi Ferenc élete címmel előadás került megrendezésre, előadója

Bánhegyi Ferenc volt.
- November 18-án Íjászok: Géczy Gábor előadása
- November 25-én  Filmvetítés: Málenkij robot címmel a Honismereti Egyesület szervezé-

sében.
- Az Adventi gyertyagyújtás 4 héten keresztül, ami egy nagyon szép templomi koncerttel

végződött a 4. gyertyagyújtás alkalmával.

Különféle klubok alakultak, többek között megalakult:

- a Baba-mama klub, ami a fiatal édesanyákat fogja össze.
- az Ifi klub, a tizenéves fiatalok összefogására.
- az Ökölvívó klub, egy kis testedzésre.
- Kondi termet alakítottak ki, testépítésre.
- Kézilabdázni járnak össze a fiatalok.
- és 2 féle tornára a különböző korosztályból.

Mindez az önkormányzatnak pénzébe nem kerül, nekünk csupán azzal kell segítenünk, hogy a
helyiséget biztosítsuk számukra, amit örömmel teszünk, mivel ezek hasznos időtöltések, és
ezeket mindenképpen támogatni kell.
Ennyit szerettem volna elmondani 2011. év eredményeiről, bár biztosan sok minden van még
ami nem jutott esetleg eszembe. Azért sok szempontból nézve, nem is volt ez olyan rossz év.

6.np:// Aláírásgyűjtés, a Rákóczi utca közlekedésszabályozására

Tarnóczi József polgármester:

Kérelem érkezett, vagyis aláírást gyűjtöttek a Rákóczi utca lakói, melyet felolvasnék.
 „Tisztelt Képviselő-testület! Visszatérő probléma Ónod főutcájának forgalma. Az itt lakók
nyugalmát zavarja a megnövekedett nagysúlyú gépkocsi forgalom. Házaink értéke folyamato-
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san csökken, hisz annyira összerepedezik, hogyha nem teszünk ellene valamit veszélyessé
válhat. Folyamatos felújításokra nincs pénze az embereknek, hiába javítják a falakat, kevés
idő elteltével ismét jelentkeznek a repedések. Kérjük, hogy intézkedni szíveskedjen, a forga-
lom lassítása az egész Rákóczi utca szakaszában, illetve a 10 t fölötti gépkocsik kitiltására
sürgős intézkedéseiket várják, a Rákóczi utca lakói.”

Erre azt tudom mondani, hogy bár azt nem mondhatom, hogy az önkormányzatnak nincs rá-
hatása, de nagyon kevés. Jogszabályt idéznék, a közútkezelés rendjét a Közútkezelő alakítja
ki, a Közlekedési Hatóság, ő kezdeményezheti a közútforgalom szabályozását, mi jelzéssel
élhetünk felé. Mivel a főutca a Magyar Közútkezelő kezelésében van, mi ott elhelyezni lassító
sávot, egyebeket, nincs hozzá jogkörünk. Én a Közútkezelő Zrt-nek megküldtem ezt a lakos-
sági kérelmet, azzal, hogy visszajelzést kérünk. A napokban érkezett meg a levelük, mely
szerint, különböző jogszabályokra hivatkozással elutasították a súlykorlátozásra irányuló ké-
relmünket. A sebesség korlátozásról olyan módon lehet szó, hogy a rendőrség esetleg több-
ször mér, mivel az önkormányzatnak nincs arra kapacitása, hogy egy traffipaxot vegyen a
falunak.

Libárdi József lakos:

Mikor szedtük össze az aláírást, azt mondták, hogy mindegy, a radarra még össze is  pótol-
junk, mindegy,  de valamit csinálni kell, mert borzasztó, hogy ezek a suttyó kölykök 100-
150-el is mennek, nekem mindegy az, hogy ónodi, vagy nem ónodi, mindegy büntesse meg.

Tarnóczi József polgármester:

Ez nem azt jelenti, hogy erről leálltunk, csak megpróbáljuk megtalálni a legmegfelelőbb meg-
oldást, hogy a gyorshajtókat kiszűrjük. Már ha azt elérjük, hogy gyakrabban traffipaxozzanak,
már azzal is javítottunk a forgalmon, viszont a súlykorlátozást azt nem fogják megengedni.
Az önkormányzat hiába venne traffipaxot, üzemeltetni nem tudná, csak a rendőrség. Mi nem
zárkózunk el semmitől, csak találjunk egy olyan megoldást, ami az ónodi lakosoknak is meg-
felel és nem teszi lehetetlenné a közlekedést.

7.np:// A közmunkaprogram

Tarnóczi József polgármester:

Hát a neumatikus pont jelen pillanatban a közmunkaprogramok, én nem tudok rá jókat mon-
dani, ugyanis én azt szoktam mondani, hogy törvényt akárhányszor módosítják az mindig
rosszabb lesz. Hiába mondom, hogy kormányzat, de próbáljuk azt csinálni, de ez mind rajtunk
csapódik le, mert egyszer 4 órás, mikor 6 órás, aztán 8 órás, de csak két hónap. Ebben okos-
nak nem lehet lenni, hogy kit hívjunk be, hogy hívjuk be, folyamatosan változnak a szabá-
lyok. Most viszont legutóbb sokan fel voltak háborodva, hogy 8 órában kettő hónapra van.
Közmunkaprogram, hétfőn kaptuk a telefont, hogy keddre vegyünk fel 40 embert, mert de-
cember 1-ével föl lehet venni. Azt kell, hogy mondjam, hogy Zavarkó Zoli barátomnak nem
kis erőfeszítéssel sikerült összeszedni 40 embert. Ennek az adminisztrációja sok gyakorlatilag.
Az a baj, hogy nagyon sokan vannak a behívható, váró listán olyanok is akik elhelyezkedtek,
vagy kimentek külföldre, de elfelejtették ezt bejelenteni. Ezekből jönnek a különféle problé-
mák, elhiszem, hogy az önkormányzatban is van hiba, de sok minden elkerülhető lenne. Nem
tudom a jövőben mi lesz, szükség van rá, nagyon sok ember esetében ez az egyetlen megélhe-
tési forma, de az is tény, hogy nagyon sok olyan huszon éves fiatal van aki, lehet, hogy eset-
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leg máshol is el tudna helyezkedni, de berendezkedik arra, hogy jó ez nekem, egy kis köz-
munka, egy kis segély ez, az és elvagyok. Ez mind fejben dől el, nem lesz hite, nem lesz eg-
zisztenciája, nem tud családot alapítani, jön az adósság. Ez egy nagyon rossz út. Mindegy,
reméljük, hogy sikerül valamit kitalálni, az ezzel foglalkozó kormányzati szerveknek.

8.np:// Pályázatok, tervek a jövőre nézve

Tarnóczi József polgármester:

Már sok mindenről beszéltünk, de nézzük egy kicsit a jövőt. Szeretném elmondani, hogy mi-
lyen pályázatoknak futunk neki, ugyanis a forrásaink rendkívül szűkösek, nem tudunk beadni
25 pályázatot, úgy kellett, hogy kiválogassunk, hogy azok megvalósíthatók is legyenek. Most,
ami kidolgozás alatt áll, ez egy olyan pályázat, ami egy ÉMOP 3.1.3 a kistérségi program
keretében Településfejlesztési pályázat, ami az önkormányzati földutak, szilárd burkolatú úttá
való tétele, ezekhez tartozó járda kiépítése, csapadékvíz elvezetése, közösségi terek kialakítá-
sa. Érdekes ezek a pályázati kiírások nem egy valamire szólnak, tehát útra, hanem megpró-
bálnak komplexen gondolkodni, mint például ebben az esetben, hogy van egy olyan település-
rész amit, ha összekötünk és rendbe szedünk, akkor gyakorlatilag bekapcsolható a település
vérkeringésébe. Ez a pályázat is úgy szól, hogy úgy legyen összekötve az egész úthálózat,
hogy az utak egymásba kapcsolódjanak, csakhogy sok magányos utca van, ami ennek a ki-
írásnak nem felel meg, ezért ebből a pályázatból a Széchenyi, Arany János, Toldi utakat sze-
retnénk leaszfaltozni. Ez egy nagyon elhanyagolt, de esős időben ezeken az utcákon nagyon
nehéz a közlekedni. Tehát ebből a pályázatból a ezeknek az utcáknak a rendbetétel történne
meg, és gyakorlatilag egy közösségi házzá tenni a régi könyvtár épületét, mivel az előzőekben
felsoroltam, hogy számtalan olyan kezdeményezés van, hogy ilyen klub, olyan klub, és legyen
egy olyan hely, ahová ezeket intézményesen, kulturált körülmények közé, normális közegbe
tudjuk tenni, és ott persze majd biztosítani kell ennek a működését, de legyen egy olyan te-
rünk, ahol ez a közösséget fogja össze. Lehetne például nyugdíjas klubot, mert azt sajnálom,
hogy így elült.

A másik ÉMOP 4.3.1. pályázatunk a Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése. Kifejezetten szociális rendszerünknek, a kicsit úgy felturbózása,
vagy kicsit rendbetétele. Azért nem titkolom és nem is lehet titkolni, hogy egyre nagyobb
szociális nehézségekkel küszködik a település és az ország. Na most olyan számokat mondok,
hogy az elmúlt években a segélyeseink száma olyan 180-190 fő környékén volt, most ott tar-
tunk, hogy 286 fő a segélyeseinknek a száma. A lakásfenntartási támogatások száma tavaly
204 fő volt, az idén már 340 fő volt. Ez mind azt jelenti, hogy az emberek egyre nehezebb
helyzetben vannak, és egyre rosszabb körülmények között és egyre romló gazdasági körülmé-
nyek között kell, hogy talpon maradjanak, és ezért viszont meg kell erősíteni azokat az intéz-
ményi hálózatokat, családgondozás, gyermekvédelem. Ezekkel rettentő sok munka van. Ami-
kor már úgy érezzük, hogy vesztésre állnak, ebben a történetben, akkor nem kell attól félni,
hogy a gyermek érdekében akár még a védelembe vétel is, vagy akár a gyermekek állami in-
tézetbe való elhelyezése is indokolttá válhat. Nagyon sok családon megpróbálunk segíteni,
abban, hogy a nagy gödörből kimásszanak, de adott esetben, ha nem hajlandóak együttmű-
ködni, nem tesznek azért, hogy ők is tesznek azért, hogy normális emberi életkörülményeket
teremtsenek maguk körül, akkor ez azokra vonatkozik. Szükséges, hogy megfelelő helyet
tudjunk a szociális családsegítőnek és a gyermekvédőknek biztosítani. Ezt úgy gondoltuk ki-
vitelezni, hogy az önkormányzat melletti zöld területen az orvosi rendelő és az önkormányzat
között, a tervek elkészültek és egy 100 m2-es épületben, ott megfelelő irodákban és kulturál-
tan, ezeket a szociális ellátókat el lehet helyezni. Azért is, mert a jelenlegi épület, ahol van, a
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gyermekorvosi rendelő fölött, az mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy ilyen célt szolgál-
jon. A másik pedig, hogy elbeszélgettem velük, és volt olyan, hogy hatósági eszközökkel be-
avatkoztak az egyik család életébe, és ott van egyedül, abban az épületben a gyermekvédelmis
és akkor elmennek hozzá a családtagok, és számon kérik rajta, hogy ezt, azt miért követte el a
gyerekkel. Biztonsági szempontból is és kulturáltság szempontjából is indokolt lenne ezt a
bővítést megvalósítani.
Ebbe a pályázatba még beletartozik egy gépkocsi vásárlás, ugye a szociális étkeztetéshez,
mivel az önkormányzat hordja ki az idősek számára az ebédet. Van ugyan két lerohadt Tra-
bantunk, de ha van rá lehetőség akkor ezt ki kell használni.
Pályázatok útján ezt a két célt szeretnénk megvalósítani, úgyhogy amennyiben ez nyertes pá-
lyázat lesz, úgy néz ki, hogy akár május környékén el lehet kezdeni, ugyanis aki ezekkel a
pályázatokkal foglalkozik, azt az ígéretet tette, hogy meg tudják gyorsítani ezeknek a pályáza-
ti forrásoknak a lehívását, és valami olyan szabály lépett életbe, az Európai Uniós fejlesztési
program, ez 2013-ig él, és valami olyan szabályt vezetett be az UNIÓ, hogy amit 2012-ben le
lehet hívni, teljesen mindegy, hogy 8 milliárd volt megítélve a program kezdetén, amit 2012-
ben le lehet hívni, annak a 80 %-át lehet 2013-ban. Ha nem lesz elég élelmes a magyar kor-
mány és a pályázatokkal foglalkozó cégek, akkor a Magyarország elég jelentős pályázati for-
rásoktól esik el 2013-ban.

A további programokról:
A Böllértalálkozót visszük tovább. Úgy tűnik, hogy 2012. február 18-án ismét lesz Böllérta-
lálkozó. Joggal mondhatják, hogy amikor nincs pénzünk, miért ölünk ilyenbe pénz? Meg-
mondom őszintén, hogy úgy építjük fel ezt az egészet, hogy támogatásokból fogjuk ezt a
pénzt begyűjteni. Más most is vannak elég biztató ígéretek, ígérvények. Az a célunk, hogy
próbáljunk műsorokat, színpadot, fellépti díjat, az adományokból rendezni, és ami ezen felül
bejön, az gyakorlatilag az önkormányzat haszna. Az elmúlt két évben közösen szerveztük ezt
a Böllértalálkozót egy úri emberrel, és ha finomam fogalmazok, azt mondom, hogy át vágott
bennünket. Erre az mondtuk, hogy nem kell nekünk olyan ember aki ígér valamit, és utána a
szavát nem tartja be. Most elindítottuk az Önkormányzat saját szervezésében, Zavarkó Zoltán
csinálja a koordinációját nagy lelkesedéssel, és úgy látom, lesz is ebből találkozó. Persze tisz-
tában vagyunk vele, hogy az időjárás  beleszólhat, de reméljük az Isten szeret bennünket, és
szép időnk lesz.

Aztán folytatódik a Hagyományőrző Tűzoltó verseny és szeretnénk bővíteni még olyannal,
hogy tűzoltókocsi szépségverseny, mégpedig azért, mert a rendezvények évről-évre egyre
színvonalasabbak, és úgy döntött a Megyei Tűzoltóparancsnokság, hogy ők is szeretnének
beszállni ebbe, és reméljük, majd ez megvalósul.
Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdésüket.

Radványi Zoltán lakos:

Volna három sarkalatos kérdésem. Az egyik, az a sebességkorlátozás, meg súlykorlátozás.
Muhi, Ónodhoz viszonyítva tanya, és onnan kitiltották a gépjárműveket, muhit kikerüli, bejön
amott és eljön ide. Abszolút, Sajóládon is az önkormányzat területén kitiltották. Sajópetriben
ugyanúgy van, kimondottan a kavicsbányától Kistokaj felé, visszafelé, az autópályáról is kitil-
tották, ott ki van tiltva. Csak azért mondom, mert tényleg igazuk van, mert tényleg megviseli
ezeket a régi házakat. Polgármester úr, ha ők azt el tudták érni, hogy ott forduljon meg, és ne
jöjjön be, akkor mi is el tudnánk.

Tarnóczi József polgármester:
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És akkor merre kerülnének minket ki?

Radványi Zoltán lakos:

Ott az autópályán.
A másik gondom, az, hogy nem tudom, az önkormányzatnál a közmunkaprogramot ki intézi,
mert tudtommal szeptember 1-ével kijött több szociális közmunkaprogram, amit nem csak a
miénk, de több önkormányzat nem vett figyelembe.

Tarnóczi József polgármester:

Mire tetszik gondolni?

Radványi Zoltán lakos:

Arra gondolok, hogy a részidős foglalkoztatás nem számít bele a nyugdíjalapba, csak a 6 órás
foglalkoztatás, és a 4 órás részmunkaidős foglalkoztatásnál levonják a nyugdíjjárulékot a dol-
gozótól, ami jó. Ez határozottan ki van írva a szociális törvényben.

A másik az, hogy el vannak indítva a fejlesztések, de hogy mennyire lesz megvalósítva vala-
mi, való igaz, hogy Rákóczi utcán a vízelvezetés probléma, mert az árkok el vannak tömve, és
ha jön egy nagy eső, a földszintes házak, mit fognak velük csinálni. Mert ezeket a közmunka
programba meg lehetne oldani, mert lehetne járólapokat gyártani, és akkor minden lakost fel-
kérni, hogy leteszem eléd, rakd le magadnak, és sok ember megcsinálná. Mert nagyon sok
embernek nincs munkahelye, nem tud elhelyezkedni, nincs munkalehetőség, közmunkaprog-
ramba ezt meg meg tudnák csinálni.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, ez így van, csak az a nagy probléma, hogy a közmunkaprogramokra támogatnak minket,
arra sem tudjuk teljesíteni szinte, amit nem támogatnak hogy cement, homok. Legutóbb is a
segélykifizetéskor kihoztunk a Bankból 12 MFt-ot, segélyt, családtámogatást, midenféle szo-
ciális típusú támogatásokat, számunkra maradt 79 eFt. Tudja mi az? A saját számláján is ke-
vés lenne. Ha mondjuk az lenne, hogy adnak 40 embert és adnak hozzá X millió forintot,
hogy az önkormányzat használja fel, akkor több mindent meg tudnánk belőle oldani, de ma-
napság nem kapnak szabad kezet az önkormányzatok, mostmár kiadja Munkaügyi Központ,
hogy mire költhetjük és kész. Az a gond, hogy az ilyen jellegű kiadásokra nem adnak pénzt,
eddig még az önkormányzatnak bizonyos mozgástere volt, de mostmár kivették az önkor-
mányzat kezéből. A másik gond meg az, hogy nem azért nem hívjuk be, mert nem akarjuk,
hanem a Munkaügyi Központ kiad egy listát, hogy ebből választhatunk, sok ember nincs is
rajta, mert egy éve nem volt jelentkezni, a szerencsétlen, otthon ül. Ezzel a közmunkaprog-
rammal lehetne csodákat csinálni, de nem úgy van összerakva.

Radványi Zoltán lakos:

Ezt a választ nem tudom elfogadni, mert az árvíz után itt volt a nagy lehetőség, hozták a só-
dert, hozták a cementet. A vízárkokba bele lehetett volna tenni, csak nem mertük.

Tarnóczi József polgármester:



- 13 -

Azt kinek hozták?
A segélyszervezetek azt az árvízkárosultaknak biztosították.

Bodolai József lakos:

Polgármester úr, hadd kérdezzem már meg, hogy a József Attila utcában a kertek végén lesz-e
valami lépés esetleg? A földkupac ami ott van, az elég foghíjas, az még ott nincs befejezve,
mert március óta csak a nagy földkupac, elég kellemetlen helyzetben vagyunk mi ott.  Mégis
lehetne-e valami megoldást? Szóltam már nem egyszer, nem kétszer.

Tarnóczi József polgármester:

Tudom, tudom, de arra akkor is azt mondtam, hogy van ott egy óriási nagy gödör, azt töltöge-
tik föl.

Bodolai József lakos:

Az önkormányzat szemszögéből ez így jó. Az amit ott hagytak a dunántúliak, ezt az egyet
nem értem, hogy miért, miért hagyták ott? Mindenkié el lett víve, csak a miénk maradt ott.

Tarnóczi József polgármester:

Azért, mert még el nem ér olyan szintet a feltöltés, hogy rá lehessen teríteni a földet.

Bodolai József lakos:

Igen, de meddig lesz ez így? Azért én rendbe, tisztába tartom, mi szemszögünkből ez elég
kellemetlen.

Tarnóczi József polgármester:

Esetleg van e még kérdés?

Török János lakos:

A nagyautók kitiltásával kapcsolatban szeretném mondani, hogy meg lehet azt oldani, már
több falut megcsinálták, vagyismár várost, Zsolcát, mind a kettőt. Két tábla az egész, és kész.
Eddig 30-as tábla volt kitéve, a buszmegállónál, mostmár az sincs.
A másik, hogy mellékutcákról kéne a 10 t-ás nagyautókat kitiltani. Már nagyon sok utca, ami
le lett aszfaltozva, de a keréknyomok már ott vannak benne, úgyhogy 30 cm kátyuk vannak.

Id. Németh Endre lakos:

Polgármester úr, annyit hadd mondjak már, hogy igaza van a Jánosnak is és a másik úrnak is,
hogy a sebességkorlátozással kapcsolatban a saját falujában a polgármesteri hivatalban lenni
kéne a közlekedéses valakinek, aki tisztában a közlekedés minden csínyjával-bínyjával. Az
nem igaz, hogy a KPM beleszól ebbe a dologba. A helységjelző táblákat a polgármesteri hiva-
talnak a joga eldönteni, hogy a Kossuth utcába mi mehet be.
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Tarnóczi József polgármester:

De ez a főutca.

Id. Németh Endre lakos:

A fő utcán is van joga, helységjelző táblától, helységjelző tábláig a polgármesteri hivatal a
közvetlen felelős azért, hogy a faluban milyen táblák vannak kihelyezve, ez benne van, tör-
vényszerűen van leírva, az 1986-os KRESZ-be. Ezt nem azért mondtam el, mert kötekedni
akarok, de a Kossuth utcában már két helyen úgy be van szakadva az aszfalt, hogy maholnap
már bajok lesznek vele. Akkor  Ster Sári előtt tavaly nem tudom, hogy hány hónapon keresz-
tül folyt a víz, mert jöttek a nagy autók és beszakadt alatta , és megtört a cső és folyt a víz.
Ezért kell beszélni róla, mert nem beszélve róla, ezek az utak nem úgy vannak megcsinálva,
hogy 20 t-ás kocsik menjenek rajta, már pedig minden mellékutcában járnak, ahol meg van-
nak csinálva ezek az utak.

Libárdi József lakos:

Hadd kérdezzem már meg, hogy a lakástámogatás és a szociális ebéd, nincs törvényekhez
kötve, helyi törvényekhez?

Tarnóczi József polgármester:

De, igen.

Libárdi József lakos:

Mert, tulajdonképpen, ha adunk valamit, mondjuk lakástámogatást, akkor azért kéne is csi-
nálni valamit. Ha adsz szociális segélyt, akkor azért tegye már rendbe a portáját.

Tarnóczi József polgármester:

Ez így igaz.

Libárdi József lakos:

Azt mondjuk, hogy szegénység van. Én mindig azt mondom, hogy addig nincs szegénység,
még faluhelyen a porták, a kiskertek, a gyep, meg kaszáló, meg stb. egy gyümölcsfa nincs
benne, hát ez lehetetlenség. Olyan normális rendet lehetne ebbe a kis faluba csinálni, amennyi
itt a segélyes, amennyi lógeszoló ember, hogy magyarán mondjam. Nyáron végig-hosszig,
jönnek-mennek. Hát azért a falunkért egy kicsit tegyünk már, legalább a saját fészkünk, most
majdnem mondtam egy csúnyát, azt csináljuk meg már, ha már pénzt is adnak érte, habár azt
mondják, a kommunista világban izét adtak a fejükre, nem pénzt, és mégis rendbe volt az ud-
var, mert a parasztok azt mondták, hogy na fiam, szombat van, udvart kell sepreni, ház előtt
kell sepreni, menjünk. És ehhez nem kell nagy iskola, nem kell egyetem, és nem kell 100-200
eFt. Ha hagyjuk, hogy ez így menjen, akkor végünk. Itt vannak a környező települések, mind
szép rendezettek. Ott sincs több pénz, sőt, még annyi sincs, mint nekünk, mert nekünk leg-
alább itt a vásár. És azért a vásárból jön be egy kis pénz, de nem minden a pénzről szól.

Tarnóczi József polgármester:
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Éppen azt akarom mondani.

Libárdi József lakos:

Ha nincs rátermettsége annak az embernek, hogy csinálja, akkor vége van. Itt 20 év alatt any-
nyit változott a világ, hát itt vannak tőlem sokkal öregebbek, ők nem hagynak meghazuttolni.
A fater, ha azt mondta, hogy ma ezt meg kell csinálni, akkor reggel keltett, reggeli, a portát
rendbe kellett tenni, ott nem volt mese, és úgy nézett ki Ónod, mint a virágoskert, és akkor
sem volt több pénz, sőt, és volt kisállat a portákon. Nem kell ide akármi, a kisebbségnek is
ilyen kisállattartáshoz a támogatás, meg ez, meg az. Lesse el, nézze meg, csinálja. Ha meg-
kérdezi bármelyik parasztembert, biztosan segít neki.

Tarnóczi József polgármester:

Az önkormányzati szociális rendeletben is gyakorlatilag a segély kifizetését, azt kötjük a porta
rendbetételéhez, a kertek műveléséhez, stb., de tekintettel arra, hogy az elmúlt években na-
gyon sok vita folyt arról, hogy azt, hogy lehet csinálni. Az összes többi szociális törvény,
adott egy olyan jogszabályi alapot, amik a már helyi önkormányzati rendeleteket módosítot-
ták. Úgy döntöttünk, hogy ennek betartását és felügyeletét, gyakorlatilag a tavaszi munkála-
tokkal egyidejűleg kezdjük majd el. Felvettük a kapcsolatot többféle alapítvánnyal, beszéltem
a Vöröskereszttel, keressük a megoldást. Ha kapunk segítséget, akár kisállatban, bármiben, az
úgy sem lesz egyik napról a másikra, hogy művelik a kertet, nevelik az állatot. Vagy megpró-
báljuk a szociális helyzetüket növelni és adunk nekik segítséget, ezeket az embereket valami-
lyen szinten vezetni kell. Sajnos ezek az emberek valahol sérültek. Előbb-utóbb el kell nekik
is arra a szintre jutni, hogy a szabályokat nekik is be kell tartani. Eddig az volt, hogy segítet-
tük, támogattuk, megtettünk értük mindent, de ha nem hajlandó együttműködésre, gyerekne-
velésre, nem tartja be a szabályt, akkor kész, akkor majd nem kap semmit, mert az államnak a
tűrőképessége, az önkormányzatnak az ellátóképessége már véges. Sőt. Már nem tudunk mit
tenni. Csak arra gondoljunk már, hogy milyen problémát okozott a falopás az elmúlt években,
komplett erdőket hordtak szét a környezetünkben. Bevezették a szabálysértési őrizetet. Jött a
biciklijével az illető, a rendőr megállította, három napra bevitte. Drasztikusan lecsökkent a
falopás. A jogot és a szociális támogatást együtt kell alkalmazni, nem lehet csak az egyiket.
Azokat, akiket segíteni kell, segítsük, és van rá lehetőség, azok akik pedig nem tartják be a
szabályokat, azokat ki kell rekeszteni a közösségből, mert van néhány olyan passzív gazem-
ber, aki képes olyan feszültséget gerjeszteni, amiből olyan probléma keletkezik, amire nincsen
szükségünk. Itt Ónodon, mindegy, hogy ismertjük egymást, nem az a lényeg, hogy cigány,
nem cigány, tudjuk, hogy az tökéletes ember, az meg gazember. Nálunk bármikor, éjszaka,
nappal, végig mehetünk az Arany János úton, Ónod ilyen szempontból hála Istennek rendben
van, csak vigyázni kell, és oda kell rájuk figyelni.

Bristyán László lakos:

Olyan pályázatot nem lehet-e, mert hallottam már olyat a vidékfejlesztési programon belül,
hogy önellátó önkormányzat. Van az önkormányzatnak földje, ha jól gondolom, akkor van
egy-két épület, amit hagy leamortizálódni a község, ezt helyre lehetne hozni, és akkor van
iskolája, óvodája, volt konyhája. Ezt mind meg lehetne úgy csinálni, hogy önellátó lenne,
költség, plusz nem lenne kiadásunk, a helyteremtés, és akkor megtanulná esetleg a helybéli,
hogy otthon hogy kell művelni a kertemet, mert közösségben látja, hogy ez hogy működik.
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Tarnóczi József polgármester:

Igazad van. Visszatérve a földterületre, hogyan is mondjam, ez egy nagy dilemma most ne-
kem, ugyanis, a Start program  keretében vannak ezek a szociális földmunka programok. Én
is megnéztem egy-két ilyen projektet, nem lehetetlen, meg lehetne csinálni Nem teljes egé-
szében van finanszírozva, nem kevés önerő van benne. Amiért eddig nem vágtunk még bele,
az az, hogy van egy befektetői csoport, egy svájci gyártól, Magyarországon szeretne terjesz-
kedni, 1000 m2-es területen, nagyon jó munkahelyteremtés, magának ennek a projektnek a
pénzügyi dolgait hoztuk be a témába, stb. Nagyon sok olyan környezetvédelmi kérdés van
amit meg kell oldani, árvízmedernek van minősítve, nagyon sok kérdés amit meg kell oldani.
Amíg nem derül ki, hogy ezt a beruházást be lehet indítani vagy nem, addig nem foglalkoz-
tunk ezzel a programmal, mert az nem biztos, hogy 120 MFt-ot tud biztosítani. Ez egy nagy
kérdés, nagyon komoly tárgyalások mennek végbe, a minisztériummal, jövőre a svájci befek-
tetői körrel, nagyon fontos tárgyalások folynak, ezen nagyon sokat dolgozunk, én nagyon sze-
retném, hogy ez megvalósuljon. Egy ilyen beruházás Ónodot nagyon hosszútávra kihúzná a
sárból. Bár a 120 Millió forint nem azt jelenti, hogy …mert ezt nem tudná a település kvázi
prezentálni, mert technológus, szakmérnök, de a segédmunka, vagy betanított munka, és en-
nek a kiszolgáló részlege még plusz az üzemeltetése, a biztonsági szolgálat. Tulajdonképpen
csak annyin múlik, hogy azon a területen el lehessen helyezni ezeket a gyártó részeket, hogy
az ott élőknek ne zavarja a nyugalmát, ne okozzon környezetszennyezést, és hogy az önkor-
mányzat a területet át tudja-e minősíttetni. A szakhatóságok még visszadobhatják. Dolgozunk
rajta. A svájci gyakorlatilag a svájci üzemet számolja föl. Olyan magas a svájci frank, hogy
nem éri meg neki Svájcból kifelé exportálni. Nem tudom. Reméljük, hogy összejön. Ha vi-
szont nem jön össze, akkor jöhet a robot program.

Bristyán László lakos:

Igen, ehhez még csak annyit, hogy ennek van egy hátulütője, jó, csináljuk, bejön Svájc. Ő
csinálja a maga kis buliját, és Magyarország már nincs sehol. Jó mindenhol így működik, de
azért tartózkodik az ember. Betelepedik egy külföldi cég, az olcsóbb munkaerőt magával hoz-
za, és akkor mi ismét itt maradunk hoppon.

Tarnóczi József polgármester:

De miért hozna?

Bristyán László lakos:

Mert egy 1000, vagy 120 fős gyárban minden megtörténhet.

Tarnóczi József polgármester:

Nem. Úgy kapja meg a földet, és a tárgyalások is úgy folynak, hogy minden olyan munkaerő,
akinek helyben megvan a képesítése, akkor a helybéli az első.

Bristyán László lakos:

Jó, csak ígéretekből is van már annyi.



- 17 -

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kívánok mindenkinek kellemes, boldog ünnepeket, és a jövő
évre pedig Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt, köszönöm a részvételt, az ülést
bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

Solymosi Imréné Horváthné Kádár Judit
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő


