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JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én 16,30 órai kezdettel
megtartott üléséről.
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
-

szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária képviselő, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Horváthné Kádár Judit képviselő, Vida Miklós képviselő és Zavarkó Zoltán képviselő.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző és Gáll Norbert pénzügyi ügyintéző.

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, és külön tisztelettel
köszöntöm Gáll Norbert pénzügyi előadó urat, aki összeállította a költségvetésünket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt és Vida Miklós képviselő urat javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Gálné Tatár Máriát és Vida Miklóst a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
2. napirendi pont: A Kistérség által megküldött Esélyegyenlőségi Terv ismertetése és
elfogadása
3. napirendi pont: Az üzemeltetési koncepció elfogadása
4. napirendi pont: Köröm Község megkeresésének megtárgyalása
5. napirendi pont: Könyvvizsgáló személyének megbízásáról döntés
6. napirendi pont: Cigány Kisebbségi Önkormányzat megkeresése
7. napirendi pont: Egyebek
1.np:// A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester:
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A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetést megtárgyalta, megkérdezném a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság részéről milyen döntés született.
Gulyásné Sági Julianna a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetést megtárgyalta, viszont először az adósságot
keletkeztető fizetési ügyleteiből eredő kötelezettségeinek a megállapítását, tárgyalta, amit
határozatba kell foglalni, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm.
Ehhez kapcsolódó kérdése, hozzászólás, esetleg új gondolatok, kiegészítés van-e valakinek?
Amennyiben nincs, akkor aki ezt a határozati javaslatot támogatja, ezzel, egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1.
melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Tarnóczi József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetést is megtárgyalta. Megkérdezem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a bizottság döntéséről.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi költségvetést is megtárgyalta, és módosítással elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé. A módosítás tárgya a 2010. évben ki nem fizetett képviselőtestületi tagok díjainak beépítése a 2012. évi költségvetésbe, és a Pénzügyi Bizottság úgy
javasolja elfogadni a 2012. évi költségvetést.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm.
Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki egyetért azzal, hogy a 2010.
évi ki nem fizetett képviselői tiszteletdíjakat a 2012. évi költségvetésbe beépítsük, azt kérem,
hogy kézfelnyújtással szavazzon.
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Köszönöm szépen.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy határoz, hogy a Pénzügyi Bizottság részéről előterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint a 2012. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre a 2010. évben
kifizetésre nem került képviselői tiszteletdíjak kifizetése, a Képviselő-testület
nem támogatja.

Tarnóczi József polgármester:
A 2012. évi költségvetéshez hozzáfűznivalója valakinek van-e még? A kiegészítést elvetettük,
és aki a 2012. évi költségvetést a kiküldött formában elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II. 9.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

állapítja meg.

349.400,- E Ft
349.400,-E Ft
18.000,-E Ft
18.000,-E Ft
0,-E Ft
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Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 1/b. melléklet alapján
hagyja jóvá.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza
meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3 - 10. mellékletek szerint határozza meg.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát
86 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 90 főben állapítja meg a képviselőtestület.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
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(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető összeget nem hagy jóvá.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv
esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem
kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat
esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig
az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához
szükséges igénybejelentést.
(8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc
napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az
irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat
csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester
a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az adott negyedév
utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul
a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban
foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
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6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal külön képviselő-testületi határozattal elfogadott
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített
előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében
használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az önkormányzati hivatal útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit
2012. január elsejétől kell alkalmazni.
(2)
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről
...........................................

...........................................

jegyző

polgármester
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Tarnóczi József polgármester:
Az első napirendi pontot letudtuk. Norbi, esetleg ha úgy gondolod, hogy a társaságunkat továbbra is élvezni akarod, akkor nagy szeretettel látunk.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Annyit szeretnék hozzászólni, hogy köszönjük szépen a munkádat, és szomorú vagyok, meg
egy kicsit szégyellem is magam, hogy Magyarországról az ilyen fiatalembereknek külföldre
kell menni, hogy meg tudjanak élni, hát ez inkább felháborít, és szomorú vagyok azért, hogy
nem tettünk meg mindent, hogy itt tartsunk benneteket.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Ezt nekem kellett volna mondani, mert ez a kiküldött anyag nem kis munkát takar. Hétvégi
munkát. Úgyhogy egyetértek.
Tarnóczi József polgármester:
Már talán mindenki tudja, hogy március 7-én repültök, és áprilisban meg jöttök vissza, mi úgy
gondoltuk.
Gáll Norbert pénzügyi előadó:
Igen, mi is úgy gondoltuk, hogy 2013. áprilisában.
Tarnóczi József polgármester:
Legkésőbb akkor. Legalábbis egy év fizetés nélküli szabadságra megy el a két fiatalember. A
többit meg majd meglátjuk.
Gáll Norbert pénzügyi előadó:
Így van.
Tarnóczi József polgármester:
Ebből adódik, hogy elindult a keresgélés, hogy pénzügyest találjunk, aztán kiderült, hogy nagyon nem egyszerű feladat, mert akik itt Ónodon esetleg felmerültek nevek, és megfelelő képesítési követelményekkel rendelkeznek, az mérlegképes könyvelő, stb., stb.. Azért ez elég jól
behatárolt, hogy ki lehet pénzügyes, az vagy dolgozik valahol, vagy megköszönte, hogy megkerestük, és azt mondta, hogy inkább marad a maga helyén. Úgy, hogy most ott tartunk, hogy
még mindig nincs fix jelöltünk, hanem folyik a keresgélés.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Kit kerestél meg?
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Tarnóczi József polgármester:
Akiről tudtam, hogy megfelelne ezeknek a követelményeknek, hogy pénzügybe beülhet. Például a Némethiné Zsuzsát, mert hogy most volt egy időszak, hogy a vállalkozói történetek is
döcögnek, meg önkormányzaton is dolgozott, és csak helyi, stb.. Mert hát itt az a másik fő
gond, hogy mivel Klárika már most nyugdíjas, mérleget is, meg egyebeket aláírhat, de nem a
tökéletes. Szóval olyat kell akinek megvan a képesítése.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nem kérdeztétek meg Tóth Esztert? Itt volt gyakorlaton.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, de ilyen szinten nem ismerem, nem tudom. Önkormányzati dolgozó?
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Nem, Ő a Narivónál dolgozik, de könyvel.
Tarnóczi József polgármester:
Önkormányzati tapasztalata van-e, mert itt az a nagy gond, ahogy a könyvelők is mondták,
hogy óriási különbség van a vállalkozói és az önkormányzati könyvelés között. Ég és Föld a
kettő. A mérlegképes könyvelőiben is külön szakág van, külön van a vállalkozói és külön az
államháztartási szak.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Keressük meg Norbit.
Gáll Norbert pénzügyi előadó:
Átadni kinek, hogy? Egyenlőre Klárika néninek?
Tarnóczi József polgármester:
Még nem adtam fel a reményt, hogy napokon belül találunk. Most is felbukkantak még nevek,
bár azok inkább a településen kívül. Nem egyszerű kérdés elé állítottatok.
Zoli dolgait megpróbáljuk szétosztani egyenlőre az önkormányzaton belül, és aztán majd annak függvénye, mert szerintem már egy pár hónap múlva azért fogjátok Ti is látni, hogy hogy
alakulnak a dolgok, ki fog ez derülni, hogy mi az irány, hogy bejön-e ez a külföldi dolog,
vagy nem. Én személy szerint rettenetesen sajnálom mind a két fiút. Nehéz kérdés ez. Ha azt
mondom, hogy mindenáron itt tartani őket, az ő szempontjukból mennyire jó.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ha mindenképpen ónodi emberben gondolkodunk, akkor célszerű lenne a honlapunkon is
megjelentetni ezt az állást, mert lehet, hogy mi nem tudunk róla, de elképzelhető, hogy van
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ilyen végzettségű ember, és szívesen elhelyezkedne. De, ha nem tudnak róla az emberek, akkor mit akarunk.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Az lenne a jó, ha egy kis időt Norbival együtt tudna dolgozni.
Gáll Norbert pénzügyi előadó:
Ez nem újkeletű dolog, hogy mi ki akarunk menni dolgozni.
Tarnóczi József polgármester:
Mi mindig reménykedtünk benne, hogy mégse.
Ez azért bonyolultabb annál, hogy földobunk egy hirdetést, hogy gyere ide pénzügyesnek,
mert a pénzügy, nem tudom másképpen mondani, de azért, mégiscsak egy bizalmi állás, ki
kell írni pályázatba, de oda mégsem írhatom azt, hogy ónodit keresek.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem kell azt kiírni, de ha ónodi jelentkezik, akkor azért itt a jog, hogy azt vesztek föl, akit a
legjobbnak látjátok, de itt tulajdonképpen úgy néz ki az egész, mintha fű alatt menne.
Tarnóczi József polgármester:
Végülis fű alatt nem megy, de a határán van.
Gáll Norbert pénzügyi ügyintéző:
Hogyha már rám nincs szükség, akkor én szeretnék elmenni.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönjük, és természetesen elmehetsz.
2.np:// A Kistérség által megküldött Esélyegyenlőségi Terv elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
Rátérnénk a második napirendi pontunkra. A Kistérség december 16-án elfogadott egy Esélyegyenlőségi Tervet. Ezzel annyi a gond, hogy csak a fő anyaga 187 oldal, plusz a mellékletek,
úgyhogy ezt nem tudtuk kiküldeni. Ha valakit érdekel, akkor a honlapon, vagy a számítógépen megtekinthető, vagy esetleg emailben is át tudjuk küldeni, csak sok Mbyte a mérete és
próbálkoztunk, de a rendszer nem akarta átküldeni, úgyhogy volt vele némi nyüglődés.
Kötelezettségünk, mivel tagjai vagyunk ennek a Kistérségi Társulásnak, hogy el kellene, hogy
fogadjuk. Azt kérem a Testülettől, hogy majdnem olvasatlanul, de fogadjuk el. Akit érdekel
felolvashatjuk, de 187 oldal egy kicsit sok lenne. Ami viszont bennem is fölmerült, hogy utólag kérnek tőlünk hozzájárulást valamihez, amit a Társulás már magáévá tesz. Ez van ezzel
kapcsolatban.
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Ha nincs hozzászólás, megkérdezném, hogy aki egyetért azzal, hogy ezt a Miskolc Kistérség
által elfogadott Egységbeniségi Közoktatási Feladatellátási és Egyéb Esélyegyenlőséget elfogadjuk, azt kérem kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

A ,,Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Feladat ellátási és
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta.
a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási feladat ellátási és Esélyegyenlőségi Tervét elfogadta.
felhatalmazza a polgármestert, hogy Ónod Községre vonatkozó változtatásokat a
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási feladat ellátási és Esélyegyenlőségi
Tervében vezesse át.
felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételére.

3.np:// Az üzemeltetési koncepciő elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
Ehhez a napirendi ponthoz az anyag kiment. Ha röviden össze kellene foglalni ennek a lényegét, az az, hogy a hulladékgazdálkodásnak a jogszabályi háttere megváltozott és gyakorlatilag
önkormányzati feladatok közé sorolták ennek a hulladékgazgálkodás rendszerének a megvalósítását és ezekre konzorciumokat kell létrehozni. Namost ez azért nem annyira újdonság,
mert eddig is működött ez a konzorcium, merthogy mi ennek tagjai vagyunk, ellátjuk ezt a
hulladékgazdákodási feladatot. Most annyival bővült, hogy van egy új Széchenyi Terv, egy
Környezet és Energetikai Operatív Támogatási Rendszeréhez benyújtott Miskolc és Kistérsége Települési Szilárd hulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése című KEOP-os pályázattal a támogatási szerződés aláírásra kerülhessen, úgy egy olyan konzorciumot kellett megalapítani, amiben minden önkormányzat egyenlő joggal vesz részt, és ennek a konzorciumnak
az egyik tagja lett az AVE. Igazából a mi esetünkben semmi változást nem jelent. Az AVE
fogja ugyanúgy szállítani a hulladékot. Azokon a településeken, ahol ezt a projektet el lehet
indítani, ott megkezdik a szelektív hulladék gyűjtését, mert ebben a KEOP-os pályázatban ez
is benne van. A mi esetünkben, mivel a szolgáltatási szerződésünk csak 2013.12.31-én jár le,
és vannak egyéb jogi aggályok, ami miatt minket még nem lehet ebbe bevonni, vagy ha megtalálják erre a megfelelő jogi formulát, akkor majd lesz javaslata a konzorciumnak, hogy mit
kezdjenek velünk. Egyenlőre úgy néz ki, hogy ez a KEOP-os pályázat keretében bővítik egyrészt a feldolgozási kapacitást, bővítésre kerül a Hejőpapi Hulladékfeldolgozó. Hulladék
barátabb lesz, bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést. Nálunk 2014-től, a többi településen
pedig 2013-tól. Mi egy évet fogunk csúszni a többi településhez képest, ha addig valami mást
ki nem találnak. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Gálné Tatár Mária képviselő:
A szerződés időtartama 2026-ig tart? A 36-os táblázatban van. Ez minden településre vonatkozik?
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Tarnóczi József polgármester:
Ez a KEOP Pályázat üzemeltetési idejére vonatkozik.
Egyébként Sajólád már átkötötte. Ő új közszolgáltatási szerződést kötött 2021-ig.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A Cirkont-tal?
Tarnóczi József polgármester:
Ez azért lesz majd egy kicsit érdekes, mert a Cirkont nagy valószínűséggel nem fog megfelelni azoknak az új hulladékgazdálkodási szabályoknak, amiket az új jogszabályok előírnak,
úgyhogy valószínűleg a Cirkont be fog dőlni, de az majd egy másik történet lesz. Nekünk
azzal nagy dolgunk nincs.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Még volt olyan, hogy mi az ami minket mint konzorciumi tagokat terhel. Nem tudom
hanyadik oldal, de „A KEOP Pályázat alapfeltétele, hogy a projekttel kapcsolatban létrejövő
létesítményekkel, eszközökkel, berendezésekkel kell a közfeladatot biztosítani. Mindezek
alapján megállapítható, hogy a ……-ben létrejövő vagyon a konzorcium közös tulajdonába
kerül, azonban az a közfeladat, amelynek ellátását a projekt célul tűzi ki, a konzorcium tagönkormányzatait terheli.”
Mi az amiben terhelnek minket?
Tarnóczi József polgármester:
Egyenlőre, ebben a történetben településre felbontva semmiben, mert hogy pont azért adják
be ezt a pályázatot, hogy gyakorlatilag mindazon eszközöket, és mindazon
hulladékfeldolgozót és egyebeket megteremtsék. Most abba az irányba kell eltolni, az egész
Hejőpapi Hulladékfeldolgozót, hogy ne csak az történjen, hogy odaszállítják a hulladékot,
hanem az, hogy kezdjék el szelektíven, és aztán feldolgozni, hogy ezzel aztán később fűtő
dolgokat lehessen, vagy a műanyagokat kivonni belőle, majd azokat újrahasznosítani, stb.,
hogy ez a hulladék újrahasznosításra kerüljön. A jelenlegi tájékoztató az, reméljük nem változik, hogy minden, ami ennek a projektnek a keretében vásárlásra kerül, az mind a konzorciumé lesz és ő használja, kezeli és egyébként külön-külön konkrét terhet nem jelent. Nekünk
van érvényes szerződésünk 2013. december 31-ig. Ránk vonatkozólag csak akkortól módosulnának majd, de ahhoz új szerződést kell kötni. Tehát egyenlőre a mi szempontunkból ebben most nincs nagy változás. Csak annyi van, hogy tagjai vagyunk a konzorciumnak, tulajdonképpen majdnem, hogy ezt vesszük tudomásul, hogy ilyen irányba ment a konzorcium.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
És a konzorcium megkötötte ezt a szerződést már az AVE-val.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, itt mindenki az AVE-nak a szerződöttje, kivéve Sajólád. Itt gyakorlatilag az egész
Miskolc Kistérség ebben a résztvevő, 37 önkormányzat alkotja ezt a történetet.
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Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Mi ebben a konzorciumban benne vagyunk, ami Felsőzsolca városhoz tartozik.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, persze, már tudod, hogy mióta vagyunk benne? 2004-óta, csakhogy most szervezetileg
átalakul, hogy megfeleljen az új hulladékgazdálkodási jogszabályoknak. .
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
2026-ig kötöttük meg a szerződést?
Tarnóczi József polgármester:
Nem Ónodnak 2013. december 31-ig van érvényes szerződése.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Ebben a táblázatban az van.
Tarnóczi József polgármester:
Nem, az a projektre vonatkozik, de most azt mondom, neked, hogy 2013-ban sem lesz más
verzió, minthogy a konzorciummal kötünk majd új szerződést. Jelenleg 2013. december 31-ig
azok a feltételek mennek, amikkel most benne vagyunk, tehát ez nem változik. Egyébként
végülis az új hulladékgazdálkodási törvénynek is az a célja, hogy a meglévő kis szolgáltatókat
lebontsa, és Borsod megyében maximum két szolgáltató legyen aki a hulladékgazgálkodást
végzi, ugyanis a kicsik képtelenek arra, hogy egy olyan üzemet ellássanak. Míg nálunk Hejőpapiban úgy működik, hogy földet borítanak rá, én voltam egy Ausztriai
hulladékfeldogozónál, ahol a szemetet futószalagra rakják, és szétválogatják, a vasat mágnessel kivonják, és az egyéb hasznosítható hulladékot kiválogatják belőle. Így a hulladék több
mint 80 %-át újrahasznosítják. Ami nem használható semmire, azt földelik. Itt is az lenne a
hosszútávú cél, és azért határoznak meg ilyen hosszú szolgáltatási szerződéseket, hogy ebbe
beleinvesztálni, hogy ebből látnák a megtérülést, nem nagyon lehet. Ez a hosszútávú célja
ezeknek a programoknak.
Ha egyéb kérdés nincs, akkor én megkérdezem tisztelettel, hogy amennyiben elfogadásra javasolja ezt a konzorciumi üzemeltetési koncepciót azt kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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- a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére vonatkozó közfeladata teljesítése körében megtárgyalta a közszolgáltató kiválasztására irányuló, törvényi előíráson alapuló kötelezettségét
- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben megállapított hulladékkezelési
közszolgáltatás biztosítása és jövőbeni fenntartása, az alábbi határozatot hozza.
- felhatalmazza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium képviseletét ellátni jogosult gesztor Önkormányzatot a Hgt.
21. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt – következő teljesítési időszakra vonatkozó – közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, végzésére jogosult személy (Hgt. 27. § (4) bekezdésében
előírt) közbeszerzési eljárással való kiválasztására és a közszolgáltatóval való szerződés megkötésére.
- a felhatalmazás a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt körben kiterjed a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végző hulladékkezelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére, lefolytatására, és a közszolgáltatási szerződés Ónod Község
Önkormányzat képviseletében, az Önkormányzat nevében történő aláírásra.
- a jelen határozat értelmében a helyi közszolgáltató kiválasztásának jogáról lemond, e jog
érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást határozatlan időre, de legfeljebb a Miskolc Térségi
Konzorciumban való tagsága fennállási időtartamáig adja meg.
Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Tarnóczi József polgármester:
Ehhez kapcsolódik még a másik határozati javaslat. Erről is kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv-ben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása, és jövőbeni fenntartása, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására irányuló Konzorciumi Szerződés IV. pontjában meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, a Konzorcium tagjaként az alábbi határozatot hozza.
- elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület/Közgyűlés
döntését a Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.
Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: jegyző
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Határidő: azonnal

4.np:// Köröm Község megkeresésének megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester:
Ez egy érdekes kérdés, Köröm Község megkeresésének megtárgyalása. Az előzetesen kiadott
levélben, ami ki lett küldve, Köröm Község Polgármesterének levele, amiben megkeresi az
Ónod Község Önkormányzatát, melyben
„Köröm Község Képviselő-testületének döntését szeretném Önnel közölni. Községünk nevében indítványozzuk a kialakult gazdasági és önkormányzati helyzethez igazodva, hogy szeretnénk az Önök által képviselt községgel Körjegyzőséget létrehozni. Kérem Önt arra, hogy
Szándéknyilatkozatunkat terjessze a képviselő-testület elé és várjuk tiszteletteljes döntésüket.”
Van itt, egy mellécsatolt Határozati javaslat, amennyiben ezt elfogadjuk. Köröm község ezt
már elfogadta, és ránk vár a dolog, hogy mi most hogy állunk ehhez a történethez. Ez egy
érdekes kérdés. Pro és kontra érveket bőségesen fel lehet hozni.
Mi a hátránya? A hátránya az, hogy a jegyző személye megoszlik, az erőforrásait jobban kell
beosztania, ez időben megjelenik, mert amennyiben megállapodásig megy el ez a helyzet,
akkor valamilyen időtartamot meg kell határozni amit a szomszédos településen tölt el, vagy a
gesztor településen tölt el. Ahogy én ezt elgondolom nagyjából a hátrányai ebben kimerülnek.
Mi az előnye? Az egyik előny az, hogy van egy nagyobb pénzügyi többlete, amit a körjegyzőségekre kapunk. Aki elolvasta ezt az előterjesztést, amit megküldtünk, abból kiviláglik, hogy
ez plusz normatívát jelent, tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben teszem azt, április 1-ével
megalakulna egy ilyen körjegyzőség, akkor ebben az évben már 3.838.770,- Ft többlettámogatást tudnánk kivenni és ez egy évre kivetítve, 5.118.360,- Ft, ami a körjegyzőségi működésekre kapunk. A másik indok, ami miatt én javaslom megfontolásra, az a jövő. Én elég sokat
gondolkoztam azon, hogy milyen irányba tudunk tovább lépni és mik azok az irányok, amik
előttünk állnak. Namost, az ami egyértelműen látszik, hogy az önkormányzati törvény, a Járások és az egész önkormányzati struktúra az, mint tudjuk, 2013. január 01-ével alapvetően
megváltozik. Mégpedig, akkorra már felállnak a Járások, és gyakorlatilag az Államigazgatás
feladatait ezek a járási hivatalok, legalábbis a jelen tervek szerint, amik mostmár úgy tűnik,
hogy véglegessé is vállnak, teljes egészében átveszi a Járás. Tehát, ami eddig a jegyző kezében volt, úgymond államigazgatási feladat, azt mind a Járások fogják végezni, és egyébként
meg minden településen lesz majd, egy úgynevezett Kormánytisztviselő, akin keresztül egyfajta ügyfélablak rendszerben az állampolgárok kiszolgálása működni fog. Viszont ez a változás hatással lehet, meg lesz az önkormányzatnak a személyállományára, gyakorlatilag a teljes
struktúrára. Namost mi a fő dilemma. A fő dilemma az, hogy azok a települések, akik ilyen
helyzetbe kerültek, mint tudjuk, akik a 2.000 főt nem éri el, azoknak gyakorlatilag kötelező
lesz valamilyen körjegyzőségbe csatlakozni. Azoknak az idén nyilatkozniuk kell, hogy hová
kívánnak becsatlakozni. Amennyiben ők nem választanak ki más, valamilyen települést, akkor viszont a Járás fogja majd őket besorolni valahová, és még van egy érdekessége egyébként a jogszabályban, hogy 2013. január 01. után, hogyha egy település megkeres egy másik
települést, hogy szeretne hozzá csatlakozni, akkor azt el sem utasíthatja, de ez majd csak
2013-tól lesz érvényben. Nem tudom, hogy azt az anyagot, mert ma kaptam meg és továbbítottam, esetleg volt valakinek ideje megnézni az email-jét? Küldtem, egy anyagot, mert tegnap voltunk egy tájékoztatón, a Belügyminisztériumnak az Önkormányzati stratégiai vezetője,
Dr. Vitai Márton és a helyettes Államtitkárasszony tartott egy tájékoztatót az önkormányzati
rendszer változásairól, és azzal kapcsolatos anyagot át is küldtem egyébként. A lényeg, hogy
amennyiben mi nem lépünk és nem kezdünk el valamilyen társulásban gondolkodni, azt tudnunk kell, hogy jövő évtől alaposan megváltozik a finanszírozási rendszer. Bevezetik az úgynevezett feladatalapú finanszírozást, aminek az lesz a lényege, egy néhány pontot ki szedtem
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abból az anyagból, amit kaptunk tegnap. A költségvetési rendeletbe működési hiányt nem
tervezhetünk, és a kötelezően ellátandó feladatok ellátása működési kiadásai fedezetét az országgyűlés feladatmegoldás rendszerén keresztül feladatalapú támogatással biztosítja. Ami
viszont lényeges, hogy ez a támogatás éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok
kiadására fordítható, eltérő felhasználás esetén a támogatás összegét kamatokkal terhelten kell
visszafizetni. Tehát itt az a lényege az új, feladattípusú finanszírozásnak, hogy megállapítja
majd a Kormányhivatal, hogy mondjuk az óvoda esetében, nálunk mekkorák a működési költségei, a jelenlegi ígérvények szerint ezeket a költségeket meg is finanszírozza az állam, viszont szét kell választani a jegyzői hivatalt, új adószámok kellenek, majd új bankszámlaszámokat kell nyitni, stb. Az lesz a terv, hogy ami működési jellegű kiadások, azokat majd oda
fogja az állam adni, és csak célzottan lehet kiadni. Megszűnik az a fajta gazdálkodás, hogy ott
a nagy kalapban a pénz, mindegy, hogy mire jön, mindig azt fizetjük ki belőle, ami a legfontosabb, amire éppen kell. Itt jön a nagy dilemma, hogy rendben, hogy az állam lefinanszírozza, azt ami éppen kötelező, de mi lesz velünk akkor, hogyha nekünk majd hitelt kell fizetni,
egyéb dolgainkat kell fizetni. Az majd, hogy fogjuk finanszírozni? Tegnap éppen beszélgettem Szihalmi Tiborral a belső ellenőrzésnek a pénzügyi vezetője, és elég sokáig beszélgettünk
erről a rendszerről, hogy körjegyzőség, nem körjegyzőség. Egyértelműen látszik az a kormányzati szándék, hogy pénz nincs a rendszerben, és nem is lesz több a rendszerben. Itt az
elosztás fog megváltozni, és abba az irányba tolnak el mindent, akár a tervek szintjén, vagy
akár a jogszabályi változások szintéjén is, hogy vagy bemegyünk társulásokba, vagy pedig
nagyon-nagyon gazdag településnek kell ahhoz lenni, és nagyon jó iparűzési adóval kell ahhoz rendelkezzen az a település, hogy tulajdonképpen tudja önmagát finanszírozni. Mi sajnos
nem vagyunk ilyen település. Mint tudjuk, ez az adósságteher iszonyatosan nyomaszt minket.
Namost itt a környezetünkben két település van, aki egyáltalán szóba kerülhet. Az egyik Köröm, a másik Sajópetri, ugyanis a járási határt azt itt húzták meg mellettünk. Már ilyen szempontból Muhi kiesett, merthogy a tiszaújvárosi Járáshoz került és ők egyébként is egy másik
körrel alakítottak körjegyzőséget. Volt időszak amikor Muhival voltunk mi összekötve, ez
ilyen szempontból már nem realitás, tekintettel arra, hogy az Ötv.-ben rendelkeznek arról,
hogy körjegyzőséget, csak Járáson belül lehet megalakítani. Sajópetri az, aki dilemmázik
rajta, hogy akkor most társuljon, ne társuljon. Ők most arra mentek rá, hogy mivel 1.500 főt
meghaladják, és a lakosságuk, úgy tűnik, hogy tudják-e prezentálni, hogy a roma lakosság 20
%, akkor a jogszabály ad rá lehetőséget nekik, hogy önálló hivatalt tartsanak fönt. A polgármester úrnak egyértelműen ez a koncepciója, mert ő azt mondja, hogy Sajóládhoz semmiféleképpen nem szeretnének tartozni, merthogy történelmileg már tartoztak oda, de nem nagyon
volt ez jó nekik, viszont ő most ebben gondolkodik erősen, hogy az önállóságát megőrizze.
Nagy kérdés ez, hogy Köröm, mert tudjuk, hogy Köröm olyan, amilyen, viszont amennyiben
egy hivatal jön létre, az azt jelenti, közös hivatal esetén is, hogy például, minden településen
biztosítani kell az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A
testületek megállapodnak, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás állandó, vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség, vagy ügyfélszolgálati megbízotton keresztül történjen, stb., stb.. Tehát, ami lényeges, hogyha van egy társult település, ott kell, hogy
működjön a hivatal, nem lehet olyan, hogy az embereknek kelljen mozogni a két település
között. Itt meg még ráadásul a Sajó is köztünk van, még ez is megakadályozná. Tehát igazából ez a hivatali működésekre, apparátusi működésekre vonatkozik ez a társulás, és arra vonatkozik, hogy a közös erőforrásokat, minél gazdaságosabban tudjuk fölhasználni. Viszont mi
van akkor, ha azt mondjuk, nekik, hogy köszönjük szépen, nem kérjük ezt a társulást, mert
Köröm települést nem szeretjük annyira, mint amennyire ők szeretnének most minket. Ezt is
megtehetjük, elutasítjuk őket, viszont Köröm is előbb, utóbb meg fogja találni a maga társát,
meg fogja találni a megfelelőt, akkor keresgél máshol, társul. Ott leszünk, hogy Sajópetri
vagy talpon tud maradni, vagy nem, ezt nem tudhatjuk, viszont, ebben az új feladatalapú fi- 15 -

nanszírozási rendszerben én látom azokat a veszélyeket, hogy mi van akkor, ha egyszerűen
képtelenek leszünk arra, hogy azokat a dolgokat, és most elsősorban gondolok a hitelállományunkra, hogy ne felejtsük el, éves szinten, ez a hitel visszafizetés ez majdnem 30 MFt. Nekünk 30 MFt-ot kellene valahogy kigazdálkodni, és ha a komplett vásári bevételt erre fordítjuk, még akkor is 10 MFt hiányzik ebből a pénzből, tehát nem hiszem, hogy ki fogjuk tudni
gazdálkodni. Namost, ha nem megyünk el ilyen irányba, akkor egyszer csak szembesülhetünk
azzal a ténnyel, hogy körülöttünk már mindenki elkelt, már mindenkinek van valamilyen társtelepülése. Akkor viszont vagy csődbe megyünk, vagy valahová betagozódunk, mert itten
spórolnunk kell, és az az 5 MFt is 5 MFt, és majd már nem lesz kivel társuljunk, mert most
még tudjuk azt mondani, hogy mi vagyunk a gesztor, és még mindig megvan az a lehetőség,
hogyha Sajópetri meggondolja magát, akkor lehet az egy hármas történet is, és akár olyan
irányba is elmehet, hogy esetleg kormányzati ablak, mert hogy több település, és a megközelíthetőség, stb., de ezek még nyitott kérdések, mert az önkormányzati ablakok kidolgozás,
kibővítése most van folyamatban, most van tervezés alatt. Az önkormányzati ablak a jelenlegi
okmányirodai rendszer és majd azt fogják megbővíteni úgy, hogy járásonként egy meghatározott számú kormányablakot hoznak létre. Most mindenki szeretne önkormányzati ablak lenni,
mert, hogy ennek megvannak a maga plusz lehetőségei. Csak oda akarok kilyukadni, hogyha
most nem lépünk, akkor lehet, hogyha jövőre már muszáj lesz lépnünk, akkor a pozícióink
közel sem lesznek olyanok. Nekünk becsatlakozni, mondjuk egy Nyékládházához, vagy ne
adja az Isten, de Sajóládhoz, azért az dráma lenne. Azért mégiscsak jobb egy történetben
gesztorként, ahol mi mondjuk meg a feltételeket, vagy később mi megyünk be egy olyan település mellé, akivel nem szeretnénk. Sajólád eleve nagyobb tőlünk, 3 ezer valahány száz fős,
ismerve őket, ez nem lenne egy jó dolog. Nyékládházáról nem is beszélek, most hagyták el
őket eleve a kicsik. Szerintem nehezebb helyzetbe kerülhetnénk, mint ahogy esetleg megpróbáljuk ezt a történetet. Igazából ez a döntés, ez még azt jelentené csak, hogy egy szándéknyilatkozat, mert ennek a technikai lebonyolítása úgy néz ki, hogy amennyiben úgy dönt a testület, akkor kell egy közös képviselő-testületi ülést összehozni, és igazából a valós döntést ott
kell meghozni, amikor már látjuk ezeket a szabályokat, hogy körülbelül akkor, hogy működne
az a rendszer, mik az alapelvek amik alapján ezt működtetnénk. Úgyhogy, ez egy óriási nagy
dilemma, én a magam részéről nagyon sokat gondolkodtam rajta. Látom a pro és kontra érveket. Sok minden szól mellette, és néhány dolog ellene, de nem látok kibékíthetetlen feszültségeket ebben a dologban.
Vida Miklós képviselő:
És közös hivatalt is kellesz egy idő után csinálni?
Tarnóczi József polgármester:
Januártól igen, mert januártól egyébként is megváltozik a neve a hivataloknak, viszont igen,
körjegyzőség esetében közös Polgármesteri Hivatal megalapítása szükséges. A közös körjegyzőség, az már kvázi, egy közös Polgármesteri Hivatal, viszont magának az ügyeknek a
vitele, az nem érinti a gazdálkodást. Az azt jelenti, hogy minden településnek önálló képviselő-testülete van, önálló polgármestere van, önálló gazdálkodó. Itt a hivatal működtetése, az
amit elsősorban érint.
Vida Miklós képviselő:
Ha közös hivatal lesz, akkor is két polgármester lesz?
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Tarnóczi József polgármester:
Persze, nem egy. Itt az a lényeg, hogy minden, az alapelve, a jegyző személye az a közös ebben a történetben, és egyébként is miden település önállóan gazdálkodó, ha az egyik település
becsődöl nem viszi el a másikat.
Vida Miklós képviselő:
Ezt azért kérdeztem, mert hallottam néhány olyan szót is, hogy aki betársul, ott a teljes képviselő-testület megmarad, de nem lesz polgármester.
Tarnóczi József polgármester:
Nem. Pont ez a tegnapi dolog az, és majd megnézed, hogy ott alapelvként ott van az, hogy
gyakorlatilag az összes olyan település, ahol van önkormányzat, ott ugyanúgy megmarad az
önkormányzat, csak a hivatalok és az államigazgatási feladatoknak az átszervezése, azoknak a
racionalizálásáról van szó. Tehát például nálunk, hogyha önállóak maradunk, itt sem jelenti
azt, hogy mindenki ilyen létszámmal megmaradhat, azért is nem vettünk fel a nyugdíjasok
helyére embert, mert az államigazgatási funkciókat elviszi az állam. Ezen a tegnapi tájékoztatón, a helyettes államtitkárasszony még nem tudta konkrétan megmondani, mert ez felmerült
kérdésként, hogy mi lesz a meglévő hivatali dolgozókkal, és azt mondta, hogy az az ő alapvető koncepciójuk, ezt fogják beterjeszteni a parlament irányába, hogy egyfajta jogutódlással,
meg kell nézni, hogy mondjuk anyakönyvi feladatokat ki lát el, milyen kapcsolódó feladatai
vannak annak, hogy lehet az ilyen kisebb munkaköröket összevonni, mert az anyakönyv az
egyértelműen államigazgatási feladat, na de abban van egy csomó kapcsolt munkakör, és azt
meg fogják nézni, mert lesz olyan, ahol csak százalékosan, csinál kormányzati feladatokat, de
lesz olyan ahol teljes egészében. Ezt minden hivatalnál egyedi döntések alapján döntik el.
Nagyobb településeknél ott egyszerűbb, mert ott lehet tisztán kormányzati munkát végezni,
van ahol nem. Itt majd szervezetileg is szét fog válni a hivatal. Lesz aki majd itt dolgozik bent
a hivatalban, de egyébként nem köztisztviselő, hanem kormánytisztviselő, és most majd valaki a rendszerből, legalábbis a tegnapi tájékoztatón egyértelműen az volt, ami kiviláglott ebből
a történetből. Tehát a változás, az itt is lesz, hogy milyen mértékű és milyen mélységű, az egy
dolog. Én amitől nagyon tartok ebben a feladatalapú finanszírozásban, hogy biztos, hogy kevesebb pénz nem lesz, viszont egyértelműen azok a szándékok és azok a lépések, amiket már
most is tennünk kell, meg csinálnunk kell, hogy szedjük szét azokat a dolgokat, mint külön
számla, különadó, mivel teljesen külön fogják kezelni azokat a forrásokat, amiket a kötelező
feladatainkra adnak, meg úgymond a szabadon választottakból majd gazdálkodhatunk. Na jó,
csak amikor mi befizetünk 2,5 MFt-ot havonta a Raiffeisen Banknak, akkor majd miből gazdálkodunk. Mi gondolkozhatunk arról, hogy üzemeltessünk-e majd ezt, meg azt, meg amazt.
Hát nem tudom, nehéz kérdés ez.
Kérdés, hozzászólás?
Technikailag ez úgy nézne ki, hogy amennyiben ezt elfogadjuk, úgy akkor össze kell hívni
egy közös testületi ülést és igazából a végleges szándékot ott kell kinyilvánítani, avagy nem.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Kérdésem lenne, ha esetleg úgy dönt a testület, hogy ez a körjegyzőség létrejön, akkor a jegyzői állás, megint megpályáztatásra kerül? A körjegyzői állás?
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Tarnóczi József polgármester:
Igen, mert ki kell írni rá a pályázatot a körjegyzőséghez.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ez amit írtál a tájékoztatóban, hogy Köröm Község Képviselő-testülete már ebben döntött,
hogy szeretne velünk közös körjegyzőséget létrehozni. Mikor volt ez nekik, ez a testületi
ülés?
Tarnóczi József polgármester:
Itt van, a 2012/7.-es testületi határozatuk, január 31-e, és február 2-án kaptuk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Meg írod, hogy magam és Tóth Tibor Köröm Község polgármestere informális tárgyalást
folytattunk a körömi döntés előtt. Most itt megint úgy érzem, hogy mi, mint képviselő-testület
már megint ki lettünk hagyva egy bizonyos lépésből, mert faluszinten hallottunk róla, faluszinten még más dolgokat is beszélnek, és akkor most megint ott tartunk, hogy a faluban hallottunk arról, hogy egyes helyeken polgármester úr már úgy mondta, hogy Körömmel létre
fog jönni a körjegyzőség.
Tarnóczi József polgármester:
Nem.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én pont ma hallottam ezt a verziót, hogy voltatok egy helyen, ahol voltak vagy tízen, és akkor
polgármester úr azt mondta kész tényként, hogy a körjegyzőség Körömmel létre fog jönni.
Tarnóczi József polgármester:
Nem, nem azt mondtam, ha arra gondolsz, hogy volt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak
az ülése, akkor nem. A következő, az, hogy ezt mondták, az történt, hogy Tóth Tibor megkérdezett erről, azt tudtam neki mondani, hogy én nem tudok neki erre mit mondani. Amint Ti
hivatalosan megkerestek minket, akkor van miről beszélni. Igen beszéltünk róla, ismerem a
dilemmákat, viszont ez egy olyanfajta megkeresés részükről, hogy ez egy szándéknyilatkozat,
kinyilvánítják szándékukat, hogy szeretnék. Namost addig, amíg nincs kvázi szándékuk rá,
addig nem tudok én sem miről beszélni, mert akkor kerültem volna meg a képviselőtestületet, ha én már el kezdek egyezkedni. Nincs egyezkedés az ügyben, mi abban maradtunk, amennyiben ők ezt a szándékukat kinyilvánítják, akkor utána tudunk erről mit tárgyalni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Valami megbeszélés csak volt, ha ti már információs tárgyalást folytattatok. Azt tudom mondani, hogy én tisztelem és becsülöm Debreczeni Balázs polgármester urat, hogy ő még az
1500 főnyi lakosság számával is igyekszik megtartani az önállóságát. Én úgy gondolom, hogy
egy településnek, mint nekünk is, van éppen elég feladata egy jegyzőnek, és addig még ezen a
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szinten maradhatunk így, hogy van egy külön jegyzőnk, akkor nekem az a véleményem, hogy
addig legyen nekünk külön jegyzőnk. Arról nem is beszélve, mindnyájan tudjuk, nem régen
volt a jegyzőválasztás. Volt nagyon sok jelentkező. Akkor Polgármester úr, Te kinyilvánítottad azt, hogy neked Kiss Krisztián kell. Jóllehet, hogy nekünk, bármelyikünknek esetleg lett
volna más jelöltünk is, de ez volt a Te célod, mi beálltunk a hátad mögé. Igen, ha neked Kiss
Krisztián kell, Te ővele fogsz tudni dolgozni, akkor igen, akkor legyen Ő a jegyző, és akkor
hoztad az érveket, hogy Mengyi Rolandtól akkor hogy várunk segítséget a pályázatoknál, stb.,
eleshetünk pályázatoktól, hogyha nem ő lesz a jegyző. És akkor most itt állunk, hogy akkor
mostmár semmi ilyen nem számít, nem számít Mengyi Rolandnak a segítsége, semmi se számít, alkossunk egy körjegyzőséget Körömmel.
Tarnóczi József polgármester:
Az a helyzet, hogy elnök úrral erről a dologról beszéltem én is, hogy amennyiben ilyen lehetőség fölmerülne, akkor mit lépjünk az ügyben? Végül is a testületre bízta ezt a kérdést. Van
rá terve, hogy amennyiben meg kell oldani az ezt követő dolgokat, neki nincs ellenvetése,
mivel mind a két településsel megfelelő a viszonya. Ez az egyik része a történetnek, a másik
része pedig, hogy Debreczeni Balázsnak én is tisztelem ezt a fajta törekvését, viszont egy valamivel azért tisztában kell lenni. Debreczeni Balázs 1994. óta polgármester, ő ott már kiépítette a maga kis dolgait, és ami nagyon fontos, hogy van egy biztos gazdálkodási alap. Debreczeni Balázsnak nincsen 230 MFt banki adóssága, nem kell havonta, például 2,68 MFt-ot
ebben a hónapban, a múlt hónapban 2,741 MFt-ot kifizetni. Én pont azért gondolom, hogy
nekünk, márpedig előre kellene menekülni, mert azt látom, hogy ilyen adósságteher mellett
jövő évben bele fogunk szaladni a pofonba, ott fogunk állni egyedül, hogy nincs akivel társuljunk, és olyan gazdasági helyzetbe fogunk kerülni, hogy vagy adósságrendezési eljárás között
kell, hogy válasszunk, vagy majd bekullogunk valaki mellé. Na ezt akarom elkerülni. Amíg
Ónod gesztorként tud maradni, az nem azt jelenti, hogy az önállóságát veszíti el, hanem a
központi szerepét erősíti meg. Inkább mi legyünk az, akihez kvázi becsatlakoznak, inkább mi
legyünk az, aki egyfajta körzetközpont, mert most gyakorlatilag a közigazgatás abba az irányba halad, hogy ezeket az erőforrásokat, amiket az államigazgatásra rá tud fordítani, azokat
egy-egy központi helyre centralizálja. Namost az rajtunk is múlik, hogy mi leszünk-e az ilyen
központi hely, vagy most, tudom, hogy erre hajt Nyékládháza, hogy ilyen önkormányzati ablak legyen belőle, és mondjuk meg fogja kapni Nyékládháza, és majd másfél, két év múlva az
elmúlt 8 év elrontott gazdálkodása miatt bele fogunk kerülni egy adósságrendezési eljárásba,
és úgy odacsapnak minket valahová, hogy abba hiba nem lesz. Ez itt a nagy probléma, hogy
vagy előre menekülünk, és gondolkodunk a jövőben, vagy várjuk a véget. Azért számolni is
kellene időnként, hogy mennyi a bevételi oldalunk, és mennyi a kiadási oldalunk, és nagyon
jól látszik, hogy nekünk évről-évre 30 MFt-ot ki kell gazdálkodni, és nem fogjuk tudni. Lehet,
hogy most ebben az évben sikerült megmentenem attól a települést, hogy bedőljön, mert sikerült olyan pénzeket mozgósítani, de nem vagyok benne biztos, hogy jövőre is sikerül, ráadásul
az új ÖNHIKI koncepció, ami február végén fog kijönni, ezügyben már azzal az illetékessel,
aki már látta a tervezetet, beszélgettünk, hogy mik lesznek az új irányvonalak, gyakorlatilag
nagyon-nagyon beszűkítik mostmár az ÖNHIKI-t is, már nem fogunk tudni ÖNHIKI-ben sem
olyan pénzeket mobilizálni, mivel számlákat kevésbé fognak preferálni, hanem inkább bér
hiteleket. Nagyjából van egy lista, hogy mi az az irány, amikbe elmehetünk. Az ÖNHIKI lehetőségeink is beszűkültek. Itt azért elsősorban azzal van a baj, hogy hogyan tovább, mert
nem az, hogy ma hogy van, mert ezt az évet ki fogjuk húzni, semmi gond nem lesz, én a
2013-tól félek, ott fogunk fázni. Ott fogunk beledőlni a kardunkba, és ott fogunk rájönni,
hogy egyedül vagyunk, mint az ujjunk. És mondjuk 2013-ra, mire kialakulnak ezek a körzet-
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központok, nemhogy esélyünk nem lesz, labdába sem rúgunk a környékén sem, hogy esetleg
mi váljunk egy ilyen körzetközponttá.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De minket a törvény nem kényszerít arra, mert 2000 fő alatti településeknél van.
Tarnóczi József polgármester:
Itt nem is arról van szó, itt nem a törvény fog kényszeríteni, az élet fog kényszeríteni, mert
működésképtelenné fogunk válni, mert ha végigolvasod akár az önkormányzati törvény gazdálkodásra vonatkozó részét, vagy csak azt a PowerPoint-ot amit tegnap a belügyminisztériumból a főosztályvezető úr kiadott, és mögé néz az ember, hogy mit jelent az, hogy feladatfinanszírozás, az azt jelenti, hogy az önkormányzatok kezéből ki fogják venni a forrást. Nem
fogunk tudni vele szabadon gazdálkodni. És mivel kiveszik a forrást, mi csak a saját bevételeinkkel fogunk tudni gazdálkodni, és ha jól megnézed, a saját bevételeink pedig nem, hogy
nem éri el, a működési kiadásainknak a közelében sincs. Mi nagyon jól ellennénk, ha nem
lenne ez az irgalmatlanul nagy hitelállományunk. Én úgy gondolom, hogy nullszaldósan tudnánk majdnem működni, de ez megöl minket. Akárki, akármit mond, ez megöl minket, és
jövő ilyenkor azon fogunk gondolkodni, hogy vagy adósságrendezés, vagy valami más megoldás. Már akármit csinálok, ennél több pénzt már nem lehet megspórolni, mert már semmire
nem fizetünk, szinte.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem csak ez az 5 MFt fog kihúzni.
Tarnóczi József polgármester:
Nem csak erről az 5 MFt-ról van szó, hanem az irányról.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ha társulunk Körömmel, akkor van két jegyző, Köröm, meg Ónod esetében is, akkor így ki
lesz a jegyző? Csak meg kell pályáztatni.
Tarnóczi József polgármester:
Ez így van, pályázatot kell rá kiírni. Az meg a testület kezében lesz, a döntés.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A két testület kezében?
Tarnóczi József polgármester:
A két testület kezében lesz a döntés. Ezért kell elvileg közös képviselő-testület.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
És erről volt beszélgetés, hogy a jegyző személyében esetleg megegyezés, kit akartok?
Tarnóczi József polgármester:
Nincs semmi, ez testületi kompetencia, nem is volt szó a jegyző személyéről. Ezt majd a testületek eldöntik. Amúgy meg hiába is egyezkednék bármiről, ez testületi kompetencia nem az
enyém.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Az én véleményem az, hogy meg kellene várni, hogy kiforrja magát ez az egész dolog. Amiket itt be akarnak vezetni, és nem kellene társulni Körömmel.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Igaz, hogy közigazgatási határ van Körömmel, de a komp az nem tekinthető közútnak. Megközelítés miatt sem hiszem, hogy ha valahová fogják csatolni, akkor azt ha jól meggondolják,
akkor ide nem, mert árvíz, vagy akár egy hóhelyzet miatt, szerintem azért elég körülményes
Körömmel tartani a kapcsolatot akár a jegyzőnek, akár a hivatal dolgozóinak
Az a kérdésem, hogy ez e körömi polgármester úr az a Tóth Tibor, akiről az a jó véleményed
volt nem túl régen? Ő volt az?
Tarnóczi József polgármester:
Nézd, teljesen mindegy, hogy ki a körömi polgármester.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Mert, hogy a környező polgármesterekről elmondtad a véleményedet, és azért kérdezem, hogy
Ő az a Tóth Tibor? Mert én nem ismerem, én csak tőled tudok róla, meg még egy-két embertől. Tehát ez az a Tóth Tibor?
Tarnóczi József polgármester:
Tibor egy érdekes személyiség, viszont ..
Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem, nem az kérdeztem.
Tarnóczi József polgármester:
Nem tudom, hogy mire gondolsz, már nem emlékszem, nem tudom mi volt a véleményem
ezzel kapcsolatban.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Tehát Ő volt, az Ónodi Országgyűlés és Körömi Országgyűlés. Ő volt az az ember? Az a Tóth
Tibor, ugye?
Tarnóczi József polgármester:
Igen, tulajdonképpen ő is preferálta.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Jó, köszönöm szépen. Nem kérek többet, csak ennyit kérdeztem.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Volt egy Ónodi Nap még a Gizikéék, Erikáék idejében, mikor a Kultúrház tömve volt idegen
vendégekkel és volt egy történelmi nagygyűlés, nem tudom az urat, hogy hogy hívták, és az
Ónodi Országgyűlést kezdte taglalni, és Tóth Tibor felugrott, és azt mondta, hogy nem, ő ezt
nem hallgatja tovább, mert ezt nem tudom szó szerint, hogy hogy is volt, mert az országgyűlés nem Ónodon volt, hanem Körömben, és akkor még mondta a magáét, és kirontott. Most
igen, most Ő Köröm polgármestere.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Jó, csak azért, mert a környező polgármesterekről mondtál rossz véleményt most itt, és én
meg tudom a régi véleményt. Csak ezt akartam kérdezni.
A másik dolog pedig az, hogy ott volt ez az áprilisi körjegyzőség, egy ilyen helyzetben, mikor
nincs pénzügyesünk, egyébként sem hiszen, hogy kell nekünk körjegyzőség, de egy ilyen
helyzetben, amikor pénzügyesünk sincs, még jegyzőválasztás, meg egyáltalán, azért nagy
felelőtlenség.
Tarnóczi József polgármester:
Nem felelőtlenség, mert pont erről szól az új rendszer, mert hogy azért az erőforrásokat már
nem mindegy, hogy két hivatal erőforrásait próbálod úgy mozgatni.
Solymosi Imréné alpolgármester:
De mikor egy hivatalban sincs, a mi hivatalunkban konkrétan nincs gazdálkodó, illetve van
egy négyórás.
Tarnóczi József polgármester:
Viszont Körömben van egy jó pénzügyes. Tehát, mondjuk, csak olyat veszünk be, aki már be
tud valamilyen szinten tanulni.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor meg nem kell átdolgozni, mert mindenki marad a saját helyén.
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Tarnóczi József polgármester:
Nem, itt arról van szó, hogy a település erőforrásait lehet racionalizálni. Mint, hogy nézzük a
szomszéd települést, hogy ott a három település meg tud fizetni egy pénzügyest, és ott az egy
pénzügyes képes arra, hogy rendbe tartsa a három településnek a pénzügyeit.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Azok 500 fős településekről van szó. Nem?
Tarnóczi József polgármester:
Na jó, de most a feladat ugyanaz. Most egyébként az, hogy több papírt töltesz ki, mert maga a
struktúra, az elv ugyanaz. Ezeket a munkákat is el lehet végezni, csak megfelelő szakértelem
kell hozzá. Tehát most akár a jegyzői munka is ilyen, hogy ülhet bent valaki 8 órán keresztül
is, vagy akár 4 órában a hegyet el tudja lapátolni. Ez teljesen mindegy. Ezek tipikusan azok a
fajta munkakörök, ahol nem azon múlik, hogy hány papírt bélyegeztél le. Hogy állsz hozzá,
mint csinálsz, mit dolgozol, hogyan szolgálod ki az embereket, és egyébként hogy teszed a
dolgodat. Ez viszont erről szól.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor lehet, hogy nem most kellene mondanom, hanem talán az egyebekben, de elmondom
most, hogy én egyszer már kértem a Polgármester urat, hogy a Képviselő-testületi ülés kezdődjön úgy, hogy akár az első napirendi pont, hogy az előző testületi üléstől végzett munka.
Nem tudom Jegyző úr, hogy mi ennek a menete, hogy én most egy határozati javaslatot kérjek, vagy elegendő, ha a jegyzőkönyvben megkérem a Polgármester urat, hogy mindenegyes
testületi ülés előtt számoljon be a két testületi ülés közötti időszakról, és akkor esetleg mikor
itt voltunk a testületi ülésen, akkor megemlíthette volna nekünk a Polgármester úr azt, hogy a
körömi Polgármester úrral informális tárgyalásokat folytat, illetve ha valamilyen képviselői
indítvány, vagy felvetés az egyebekben is felmerül, akkor arról, hogy milyen intézkedés történt, hogy legyen szíves, tájékoztasson bennünket. Most az jutott eszembe, hogyha én most
férfi lennék, vagy fiú és el akarnék menni megkérni valakit, akkor nem állítanék oda az édesapámmal, megkérni, hanem először megkérdezném a lányt, hogy ha feleségül kérlek eljössz
hozzám, és ha azt mondja, hogy igen, akkor viszem a papát magammal, és megkérem. Tehát
ez a dolog olyan volt, hogy ahhoz mondani kellett nekik egy ígérvényt, hogy ők ezzel megkeressenek bennünket.
Tarnóczi József polgármester:
Nem, ők kerestek meg.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Jó, ez az én véleményem, erre sem kérek választ különösképpen, csak szerettem volna elmondani, hogy mit gondolok.
Tarnóczi József polgármester:
Én nem ígértem meg nekik semmit. Megkérdezheted. Fel kell hívni.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem azzal van a gondom. Azzal van a gondom, hogy mi nem tudtunk róla. Ennyi.
Tarnóczi József polgármester:
Hát, az élet az ilyen, hogy folyamatosan generálja a dolgokat.
Solymosi Imréné alpolgármester:
De nálunk csak ilyen van.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Körömben viszont már a testület döntött.
Tarnóczi József polgármester:
Nem, Ő csak egy szándéknyilatkozatot hozott arról, hogy megkérdeznek minket. El kell olvasni a szövegét.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor is, ők már beszéltek róla, tudtak róla, mi meg még nem. Azt sem tudtuk, hogy egyáltalán ilyenről szó van.
Tarnóczi József polgármester:
Azért azt tudni kell, hogy Köröm településnek jogszabályi kötelezettsége, hogy ezt megtegye.
Nem arról van szó, mert mi most mondhatjuk azt, hogy igen, vagy nem, vagy mit csináljunk
vele, de Köröm községnek, mivel kijött az új önkormányzati törvény, ott egyértelműen kinyilvánította, hogy 2000 fő alatti településekre kötelezővé teszi, neki innentől kezdve elindult
a verkli, ő bepróbálkozik. Ez is egy ilyen próbálkozás, hogy megkérdeztek minket. Ha azt
mondjuk nekik, hogy nem, semmi probléma, mennek tovább. Itt a kérdés, és oké, hogy lehet
megsértődni, meg lehet erre duzzogni, de majd jövőre, mert én viszont látom a pénzügyeinket, és látom, hogy nagy bajban vagyunk, és látom, hogy ebből gond lesz, csak most szólok,
hogy akkor ne tessenek sírni, hogyha jövő ilyenkor az mondom, hogy gyerekek, vége a dalnak, mert bezárult a kör. És akkor majd elmondani az embereknek, hogy ezt mi rontottuk el.
Mert most még mondhatom, vagyis már most sem mondhatom, hogy rosszul csinálta az előd,
mert azt mondják; hogy tudtad, hogy mennyivel vetted át, de majd akkor azt mondják, hogy
már három éve ott ülnek, és becsődöltették, pedig a pénzügyi folyamatokat ma is lehet látni,
mint ahogy 2006-ban én azt mondtam, hogy ne vegyen fel annyi hitelt, mert előbb-utóbb baj
lesz belőle, és akkor már el kezdtem kiabálni ezügyben. Akkor mindenki okosabb volt, akkor
azt mondták, hogy dehogyis nem, hitel, hát mindenki hitelből vásárol. Az a buta aki nem akar
ma hitelt fölvenni, csókolom. Én 2006-ban is ezt mondtam, hogy nem szabad hitelt fölvenni,
mert bele fogunk fulladni. Ugyanez van most is, hogy én szólok, hogy baj lesz. Látom a tendenciákat, látom a folyamatokat, és baj lesz ebből. Nem tetszenek nekem elhinni. Nem kell
elhinni. Nem muszáj elhinni. Előbb, vagy utóbb baj lesz. És hogyha valamit nem csinálunk
ezzel ma, akkor majd 2013-ban kapkodhatunk, csak akkor szép lesz úgy átadni egy települést,
- 24 -

ennek az önkormányzatnak, hogy adósságrendezési biztos van az élén. Az szép lesz. Én azt
mondom, hogy minden egyes olyan lépést meg kell tegyünk, ami racionalizálja a mi munkánkat, racionalizálja a mi működésünket, hatékonyabbá teszi a rendszert. Elindult egy olyan
államigazgatási feladat, ami ebbe az irányba visz el, valóban vannak olyan kérdések ebben az
ügyben, aminek nem látható minden egyes eleme, de hogy ebből baj lesz, arról én most szólok, és ezt a jegyzőkönyvbe is beleírjuk, hogy akkor ne tessenek majd rám mutogatni, hogy
mi történt itt.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Csak Körömben olyan a lakosság összetétele is.
Tarnóczi József polgármester:
A lakosságnak nem kell itt mozogni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De nem a lakosságról van szó, hanem arról, hogy mindenki segélyen van. Az kell nekünk? Itt
is az a probléma, hogy nincs pénz segélyre.
Tarnóczi József polgármester:
A következő a helyzet, hogy külön válik.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De utána össze kell vele egyesülnünk.
Tarnóczi József polgármester:
Nem. A helyzet a következő. Az államigazgatás, és az önkormányzati igazgatás, az egy teljesen különálló történet lesz ebben a kérdésben, és ez továbbra is az marad. Tehát a gazdálkodást nem érinti. A körömi segélyesek segélyét nem mi fogjuk fizetni, azt ők a saját rendszerükön belül le fogják hívni, normatívába, egyebekbe, ahogy azt egyébként is lehívják. Önmagában ez a rendszert nem érinti. Itt a közigazgatás az, ami megváltozik. Itt a hatósági, meg az
egyéb történetek.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Én akkor is úgy gondolom, hogyha mindenáron társulni kell, akkor egy olyan településsel ami
nem olyan, mint Köröm.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, rendben, csak hogy a választék. Még lehetsz ma gesztor, de később?
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Jó, akkor nem leszünk gesztor, hanem minket fognak berakni egy másikba. Most annyira előre rohanunk, mikor még nincs az egész rendesen, normálisan kidolgozva, csak kapkodnak
fejetlenül ott fent is, meg mindenféle badarsággal, végtörlesztéssel, meg nem tudom mivel, és
semmi nincs kidolgozva.
Tarnóczi József polgármester:
Az önkormányzati törvény már kijött, az nem fog már megváltozni. Az önkormányzati törvény teljesen egyértelműen meghatározza ennek a nyomvonalát. Az, hogy egyes kérdésekben
az ágazatok egyébként meg, hogy hogy töltik fel, de maga az irányvonal és az alapkoncepció
adott.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De nem látod, mit csinálnak fent? Belenyúlnak mindenbe, kapkodnak ész nélkül. Végtörlesztés, felsőoktatást megváltoztatják az utolsó pillanatban. Mindenbe belenyúlnak fejetlenül,
meggondolatlanul. Szerinted ez most ki van rendesen dolgozva?
Tarnóczi József polgármester:
Az Önkormányzati Törvény az már kijött, az kész. Az már így van.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Kijött a felsőoktatási felvételi is.
Tarnóczi József polgármester:
Az nem jogszabály, az ágazat.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Jó, akkor is egy csomó gyereknek megkeseríti az életét aki most felvételizni akar. Kijött az a
butaság a közalkalmazottaknak a végtörlesztésére. Senki. Ki tudott vele élni? Nem tudtunk
vele élni. Meg egy csomóan nem tudtak vele élni. Dobálódznak ilyen meggondolatlan dolgokkal. És énnekem az a véleményem, hogy ez sincs még kellőképpen előkészítve.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én is úgy érzem, hogy egyáltalán, még ez nagyon távoli kell, hogy legyen, mert hogy ebben a
levélben amit megkaptunk, szintén visszautalok arra, mert az homlokegyenest ellentmond
annak amit mondtál, hogy itt is megmarad a hivatal, ott is megmarad a hivatal, és minden marad a régiben. „A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodásban határozzák meg figyelemmel a 4. és 8. bekezdésben foglaltakra.” A 8. pontban megint a közös hivatal létrehozásáról van szó.
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Tarnóczi József polgármester:
Ez jelenleg is így van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azt mondtad, hogy minden marad.
Tarnóczi József polgármester:
Nem. Nem. Marad a hivatal. Az, hogy a hivatali dolgozók, mint például Nyékládházánál is, a
Nyékládháza állományában voltak a muhi és nagycsécsi dolgozók is. Állományilag ott voltak,
utánuk megkapják a béreket, egyebeket. A rendszeren belül, hogy hol vannak állmonyban, az
egy dolog, de Muhi település is ugyanúgy gazdálkodott tovább, ugyanazokkal az emberekkel
dolgozott tovább, azok fizikálisan maradnak a helyükön, dolgoznak a hivatalukban, mindegyik település a saját feladata, a saját épületét üzemeltesse, fűtse, működtesse. Ez ugyanolyan, mint amikor létrejött az iskolatársulás, hogy itt van az igrici iskolacsapat nálunk állományban, de egyébként nem járnak ide tanítani, nem itt vannak bent. Semmiben sem másabb
egy ilyen társulás, mint mondjuk egy intézményfenntartó társulás. Körülbelül ez a lényege, de
azért ne felejtsük már el, hogy ebben van némi pénz, és azért lehetőséget ad arra, hogy a rendszert racionalizáljuk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az a pénz, amit most kimutattál, az a 3 MFt, vagy 5 MFt, az nem mind az ónodiaké, mert
azért ott is el kell látni némi feladatot a jegyzőnek.
Tarnóczi József polgármester:
Itt az a lényeg, hogy a humán erőforrás, gazdálkodás, hogy a meglévő erőforrásainkat jobban
tudjuk hasznosítani, és esetleg olyan irányba tudjuk eltolni. Ezen éppen agyalhatunk, de ebben mindenféleképpen van ráció, és szerintem erről előbb-utóbb le fogunk csúszni, mert Köröm is el fog kelni, Sajópetri is el fog kelni, és a vége az lesz, hogy akkor leszünk majd nagy
bajban, amikor már nem lesz kihez társuljunk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hülyeséget azért ne csináljunk.
Tarnóczi József polgármester:
Hülyeséget már eddig is tetszett bőven csinálni, és azért sem tetszett tartani a hátát. Csak az
elmúlt évben mit fizettünk ki a hülyeségéért. Ezért mondom, hogy előbb-utóbb meg kellene
tanulni előre gondolkodni, nem mindig utólag azon sopánkodni, hogy már megint ennyi, már
megint annyi, már megint itt buktunk, már megint ott buktunk. Ez a koncepció, hogy előre
kellene gondolkodni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Meg kell várni, míg odáig érünk, hogy kiforrja magát.
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Tarnóczi József polgármester:
Eddig is tetszett nagyon sok, nagyon jó tanácsot adni ennek az önkormányzatnak az előző
négy évben, mint pénzügyi bizottsági elnök.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem kell vagdalkozni, most nem erről van szó.
Tarnóczi József polgármester:
Ez nem vagdalkózás.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most Köröm körjegyzőségéről van szó
Tarnóczi József polgármester:
Eddig is nagyon sok jó tanácsot tetszett adni ennek az önkormányzatnak, és látjuk az eredményét.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Te is mindig ott voltál.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, és mondtam is, amivel nem értettem egyet.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Te is elláttad és támogattad jó tanácsokkal, és most köpködsz vissza a régi dolgokra.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Jó, akkor mondd el a magadét Te is.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Mondhatom én is? Megmondom őszintén, nem vagyok jó helyzetben, mert ugye egy kicsivel
több mint egy éve jöttem ebbe a községbe, és hát ez a közhangulat iit, ebben a testületben
nem egészen olyan volt, mint most itt, jelenleg. Úgyhogy, elég nehéz jelenleg, ennek az egy
évben a távlatából mondatokat megfogalmazni. Aki itt volt, és megélte, és átélte ezt az elmúlt
egy évet, és ugye látta, hogy milyen módon telnek a testületi ülések, és hogy én magam milyen módon viszonyultam a döntésekhez, azt most lehet, hogy meg fogja lepni ez a pár gondolat, de azt gondolom, hogy eljön az a pillanat, amikor az embernek ki kell állnia saját magáért, különös tekintettel arra, hogyha viszonylag az életéről van szó. Hogy miről is van szó.
Itt a körjegyzőség, illetve a közös hivatal kérdés. Körülbelül egy két és fél hete, egy hétfői
vagy keddi napon, tovább itt voltam a hivatalba, aznap találkoztam én is Tóth Tiborral, lát- 28 -

tam, hogy bejött, köszöntünk is egymásnak, és utána a polgármester úr este bejött és közölte
velem, hogy van egy kis gond, hogy Köröm körjegyzőséget szeretne, és hát ő úgy gondolja,
hogy az lenne a legjobb, ha keresnék egy másik állást. Nyilván az előbbi mondatokból felfogtam, hogy nem esett szó a jegyző személyéről, de közben kiderült, hogy Tóth Tibor ragaszkodik a jegyzőjéhez, és egyébként igazából nem is volt ellene kifogás. Tehát ez igazából egy kis
adalék az elhangzottakhoz. Előtte fel sem merült bennem semmiféle gondolat, nem is beszéltünk ilyesmiről, meg sem érzékeltem, hogy lett volna hasonló jellegű kívánság, vagy akarat
akárkinek a részéről. Az viszont mindenképpen meglepő ami ezen a héten hétfőn történt a
testületi anyag kiküldésekor, ez a bizonyos Körömből származó dokumentáció, az az öt oldalas, ahol április 1-ei dátum volt megjelölve időpontként a körjegyzőség felállítására, magyarul
azt jelenti, hogy körülbelül egy hónap és addig vagyok állományban Ónod községben, mint
jegyző. Megmondom őszintén, azt gondolom, hogy emberileg semmiképpen nem értettem ezt
a dolgot, hogy azután a bizonyos egy év után, amit mégiscsak egy kollektivizálás és bajvívásnak voltam én is a részese, és a segítője, amellett egyébkén én is elég sok konfliktust vállaltam fel egy bizonyos politikai irányvonal mellett Ónod községben, jelenti, hogy ezt most
hogy kell érteni. Talán szólni kellett volna nekem is, hogy itt valami gond van, itt valami nem
stimmel, de készülj fel. Nem vesztünk össze, tehát nem volt semmilyen konfliktus azóta sem.
Én nyilván nem gondolkodtam, próbáltam magamban ezt a dolgot helyretenni és kitalálni,
hogy most mi van, és nyilván én is érdeklődve vártam ezt a mai testületi ülést, hogy végülis
milyen érvek lesznek, mi lesz az ellenérv emellett az egész mellett, és ha már felmerült a kérdés, hogy ki olvasta ezt a kiküldött anyagot? Hát én olvastam, meg olvastam a törvényt is, és
igazából ezt a dolgot, mert hallhattunk az előbb a hátrányról, és hallhattunk az előnyéről is. A
hátrányról elég keveset hallhattunk, nem akarok belemenni a részletekbe, inkább itt az előírt
tagolás az ami egy kicsit tovább tartott, nyilvánvaló, hogy pénzügyi kérdésről van szó. Ez a
plusz normatíva, ami a költségvetési törvény alapján ebben az évben jár az önkormányzatoknak. Azonban a másik oldalát viszont nem értem, mert az én meglátásom szerint viszont két
különböző rendszerről van szó. Tehát körjegyzőség jövőre nem is lesz. Ilyen fogalom a Ötvben nincs, tehát azért ezt jó tudni. Azért nem értem a kettőnek az összemosását íly módon,
mert nincs köze egymáshoz. Az egy dolog, hogy feladatalapú finanszírozás lesz, de ahogy
egyébként már józan paraszti ésszel is meglátásra került, hogy nincs kidolgozva a rendszer,
nem tudjuk, hogy akarják, ebben az országban az önkormányzati hitelállomány több ezer milliárd forint. Nyilván nincs olyan szándéka, hogy ezt a több ezer milliárd forintot bedőlni hagyják, az egész mezőgazdaságra kártékony hatással lenne. Biztos, hogy van erre megoldás.
Nem, egyébként, ebből a szempontból nem is tudom, hogy miért lenne jó körjegyzőség ebben
az évben, mikor azt sem tudjuk, hogy jövőre egyáltalán fogunk-e plusz pénzt kapni 5 millió
akárhány ezer forintot, vagy nem fogunk egyáltalán kapni. Igazából nem tudom, hogy jelenleg, most február 9-én miért van ennek jelentősége. Másrészt meg ugye nekünk, mint önkormányzatnak nem az új törvény szerint, mert egyébként még nem lépett hatályba, nem tudunk
közös önkormányzati hivatalt létrehozni, mert nincs ilyen fogalom, tehát döntést nem hozhatunk ilyen kérdésben. Nem kötelező csatlakozni. Nem kötelező csatlakozni Hozzánk jöhetnek,
január 1. napján is írhat Tóth Tibor és a körömi képviselő-testültet, hogy hadd jöjjünk már,
nincs késés, tehát megtehetik. Nem értettem azt sem, hogy nekünk félnünk kellene, szerintem
nem kellene félnünk, főleg, elhangzott olyasmi, hogy mi lesz, ha Nyékhez. Igen, becsatlakozni Nyékhez, nekünk az dráma lenne. Nekünk nem kötelező csatlakozni, változatlan formában
lehet maradni jövőre, nem kötelező csatlakoznunk Nyékládházához. Önállóak maradhatunk.
Nyilván sok önkormányzat lesz önálló, nyilván sok önkormányzat lesz önálló aki nem fog
csődbe menni, és rendelkezik hitelállománnyal. Mégegyszer mondom, nem értem egyébként
ezt a körjegyzőségi kényszert, mert nincs körjegyzőségi kényszer, nyilván van valamennyi,
ami plusz pénz lenne, de sok minden van egyébként, a Sajón való átkelés, megközelíthetőség,
sok oldala van ennek a történetnek, és nyilván azt sem szabad elfelejteni, az is elhangzott itt
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valahol, hogy elnök úr is tud a dologról, beszéltek, igen, ezt nekem is mondta, és azt mondta,
hogyha van rá terv, meg kell oldani. Nem tudom, hogy mit kell megoldani? Azt mindenesetre
tudni kell, hogy én magam személyesen beszéltem Mengyi Roland elnök úrral erről a dologról és ő meg volt lepődve azon, hogy ilyen személyi rész alakult ki. Nem tudom, én a magam
részéről nyilván elfogult is vagyok egy kicsit, de ez természetes, nyilván senki nem róhatja fel
azt, hogy ezt én így gondolom, de nem hiszem, hogy így kellett volna ezt a történetet végigvinni, lehetett volna ezt egy kicsit másképpen is. Én azt gondolom. A magam részéről ennyit
szerettem volna elmondani anélkül, hogy bárkit is egyébként megbántanék, nyilván nem esett
jól, szerintem ez magától értetődik. Ki kell találni a jó megoldást a jövőre, de szerintem nem
kell félni, én nem látom a magam eszével, hogy most itt olyan nagy gondok lennének. Ennyit
szerettem volna elmondani.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor így, hogy elmondtad jegyző úr, megint az a kérdés felvetődött bennem, amit már polgármester úr korábban mondott, hogy ő nem küldött el senkit. Volt ilyen megjegyzése korábban, a helyzetek olyanok voltak, hogy el kellett menni. Lásd Kiss Bertit, lásd Harangi Erzsikét, stb., stb.. És akkor most lehet, hogy megint ugyanez a helyzet?
Tarnóczi József polgármester:
Hát az a helyzet, hogy ez azért valószínűleg összetettebb
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem gondolom, mert mindenesetben így történt. És kérdés, hogy talán tisztogatás, csak szépen megcímkézve mindegyiket? Ez csak kérdés. Emellett akkoriban azt mondtad, hogy neked
ő kell, akkor ragaszkodtál hozzá.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, hát ezt fel lehet így is fogni, hogy ez egyfajta kvázi valóban tisztogatás. Ebben benne van
az is, hogyha ez a településnek plusz forrást jelent, és egyébként jegyző úrnak nincs mitől
tartania, mert ez a testület adott esetben, ha már egyszer mögé állt, akkor akár másodszor is
akár teljes mellszélességgel mögé áll, és egy ilyen irányú feltételeket támaszt esetleg Köröm
községnek, akkor én azt gondolom, hogy ez nem jelent problémát, mert akkor ez nem kérdés.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Már, ha akar körjegyzőséget.
Tarnóczi József polgármester:
Ha akar a testület körjegyzőséget, akkor egy ilyen irányba is el lehet vinni, hogy már pedig
ragaszkodik a jegyzőhöz, és abban az esetben hajlandó Köröm települést fogadni, amennyiben a mi jegyzőnk látja el ezt a feladatot. Ilyen irányba is el lehet azt vinni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ez ilyen esti mesének tűnik.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Én azt gondolom, hogy nem kell ide semmiféle körjegyzőség, maradjunk meg önállóak, ha
meg a jegyzővel van konfliktus, elő kell venni jegyző urat, el kell neki mondani mindenkinek,
hogy mit vár el tőle, hogyan végezze a dolgát.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor viszont azt tanácsolom, hogy mindenki mondja el neki, ne nekem mondogassák.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Én elmondtam konkrétan mindent.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
És akkor a jegyzőt egy évre, mert a faluból is sok panasz érkezett a stílusra, meg hogy nem
úgy áll a dolgokhoz, hogyha valamiben határozatot kell hozni. Gondolom jegyző úrnak is egy
jó tanulópénz ez, és ezek után össze fogja magát kapni, és remélem, hogy úgy fogja végezni a
munkáját, ahogy szerettük volna.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Igen, de akkor tényleg neki kell elmondani.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor nem nekem kell elmondani.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Igen, de neked is el kellett volna mondani, hogy mit vársz el a jegyző úrtól, mert inkább Ti
dolgoztok együtt napi szinten. Nem mi, nem a testület, nem a falu. A faluból az emberek esetleg három hónapban egyszer bejön valaki valamilyen ügyes-bajos dolgával, tehát akkor azt
úgy kell fogadni, nem úgy, hogy már nincs ügyfélfogadás mert már fél 5 van, és 6-ig volt kiírva. Tehát akkor úgy kell hozzáállni az emberekhez is jegyző úrnak is, hogy akkor igenis, én
azért vagyok itt, hogy segítsek az emberek gondjain, nem az emberek vannak azért, hogy én
itt legyek. Akkor ő is úgy fog hozzáállni, Ti is megbeszélitek a problémáitokat, hogy hogy
tudtok együtt dolgozni, mert tényleg az van, mert Ő azért jött ide, mert Te Őt szeretted volna.
Nagyon sok jelentkező volt, meg nem tudom már mondani, hogy hány, és tulajdonképpen
csak őt hívtuk be, és Koncz Lacikát, és ő mellette is ott volt a nagy érv, hogy mégiscsak ónodi, helyi, meg egyebek, de mégis csak Krisztián maradt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt
nektek kellene elrendezni, ez a körjegyzőség meg inkább maradjon talonba.
Tarnóczi József polgármester:
Na jó, akkor én megkérdezem, hogy ezt a Köröm község megkeresését, szándéknyilatkozatát.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Még annyit hadd tegyek már hozzá, hogyha ez így marad, ahogy most volt, akkor én javasolnám, hogy összehívd az önkormányzati dolgozókat is, vagy menjetek el egy téringre, vagy
mit tudom én, hogy hogy mondják ezeket, és beszéljétek meg, hogy kinek mi baja van jegyző
úrral, hogy tudjanak együtt dolgozni a hivatali dolgozók is. És hátha ez segíteni fog majd
ezen.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én is azért mosolygok, mert tréning volt az óvodának nyár elején és azóta öt vagy hat dolgozó elment.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor jól sikerült.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Csapatépítés.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Csapatépítő tréning, azt akartam mondani. Valahová menjetek el, aztán mindenki sírja el a
bánatát, hogy kinek mi nem jó, hátha utána jobban fog menni a dolog, mert úgy, hogy ez is
sír, az is sír, meg áskálódnak, meg nem tudom én mi van. Így nem lehet dolgozni. Nem lehet.
Tarnóczi József polgármester:
Én ezekkel abszolút tisztában vagyok, mert látom, hogy itt sem a légkör nem megfelelő.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Egyik dolgozó elsírja magát úton, útfélen, a másik elsírja magát, úton-útfélen, így nem lehet
dolgozni, nem lehet.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, hát természetesen, ha a testület ezt a döntést nem támogatja, akkor alapvetően új alapokra
kell helyezni sokmindent.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Mert nekünk is van problémánk, meg volt is, mert ott a kutya téma. Nincsenek felszólítva a
lakosok, hogy a portájukat rakják rendbe, de ez mind jegyzői dolog lett volna, ami miatt már
én is háborogtam nem egyszer, hogy ugye, jegyző úr a kutyák nincsenek befogva, a tulajdonosok nincsenek felszólítva, a hó nincs elhányva, a fű nincs lenyírva. Meddig várunk ezzel is,
hogy türelmi idő.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
A hó, meg az ilyesmi, az nem az ő dolga.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Na jó, de az is egy porta. Ami az ő hatásköre, azért azt csinálja meg.
Tarnóczi József polgármester:
Azért a JCB vasárnap végig ment az utcákon.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Melyiken ment végig? A főúton.
Tarnóczi József polgármester:
Gabi ment vele.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Biztos, hogy nem ment végig.
Tarnóczi József polgármester:
De, volt. Biztos, hogy volt, mert én is láttam.
Solymosi Imréné alpolgármester
A mi utcánkban nem volt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nézd már meg, a Szent István út, meg a Dózsa György út kereszteződését, most is meg lehet
nézni, hogy hogy néz az ki, nem lehet elmenni.
Tarnóczi József polgármester:
Gyakorlatilag, amikor eltúrja, egy óra múlva visszahordja a szél.
Solymosi Imréné alpolgármester
Azt nem, akkor már nem volt semmi.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Szombaton is, meg hétfőn is Kállai Attila előtt tologatták ott világba a havat.
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Solymosi Imréné alpolgármester
Az iskola előtt, még a járda sem volt letakarítva.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az önkormányzati telkek előtt, ahol idáig lehetett menni, és akinek ez lenne a feladata, itt volt
egész nap bent az önkormányzatnál, mert egész nap itt volt a kocsija. Kint kellett volna járni
az utcákat, megnézni, hogy hova küldjek embereket, hogy hol kellene ellapátolni a havat.
Nem bent kellett volna neki ülni.
Solymosi Imréné alpolgármester
A buszmegállóban meg fél lábszárig ért a hó. A buszmegállóban.
Tarnóczi József polgármester:
Volt négy emberünk rá, takarítani.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azt mondták, hogy 30 ember lett felvéve. Nem? Nem igaz?
Solymosi Imréné alpolgármester
Volt amikor két karbantartója volt, vagy három, az egész falunak, és mégis rendben volt.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, csak akkoriban az emberek eltakarították maguk előtt. Meg volt olyan, hogy egy sem
volt, és érdekes módon akkor sem volt koszos a falu.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ezért kellene a falusi embereket felszólítani, vagy bedobálni a postaládájukba valamit, hogy
igenis tartsák rendbe.
Tarnóczi József polgármester:
Nagyapáink szombatonként fel tudták takarítani maguk előtt a portát?
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Na jó, de nincs következménye, Polgármester úr. Nincs következménye semminek. Nem nyírod le a füvet? Hát jó,nem nyírod le. És, van valami következménye? Semmi. Fel kell már
szólítani az embereket. Nem kell itt türelmi időt adni nekik. Ha egyszer nem veszik észre,
hogy ennek van következménye, ugyanúgy fognak rá tenni nagy ívben, nem csinálják meg.
Én megcsinálom, meg Te, meg a többi, meg az öreg, meg a beteg, mindenki. Egyesek meg
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otthon henyélnek, és arra nem képesek, hogy rendbe tartsák a portájukat? Hát ne haragudj! Én
se fogom megcsinálni, és akkor jöjjön a közmunkás, és Te se, meg Te se csináld meg, és akkor elvárja az egész falu, hogy akkor csinálja meg a hivatal. Nem kell már itt jószívűsködni.
Ti jószívűsködtök, mikor arról vagy híres, hogy nem adsz senkinek, semmit amikor kér. Akkor ebben miért nem vagy kemény? Már egy éve mondjuk, hogy fel kell szólítani őket, hogy
tartsák rendbe a portát.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A Teszedd akciókor megegyeztünk, hogy felszólító levelet kapnak azok, akiknek nincs rendben a portájuk.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Igen. Ez olyan felháborító. Ha rajtam múlna, szórólapot tennék minden postaládába, hogy
március 1-től ellenőrizve lesz, hogy hogy áll a portád. És ezt most kell elkezdeni, mert jön a
tavasz.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Jó, és arról sem tudnak az emberek, hogy hoztunk egy olyan határozatot, hogy aki nem tartja
rendben a területét, attól mit vonunk meg? Nem tudnak róla az emberek.
Tarnóczi József polgármester:
Ha most megnézed az összes határozat, ami most kiment, a segélyekről a megállapító határozat, abban már bele van írva tételesen. Az új formanyomtatvány, már eleve úgy ment ki.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor tetszett volna a testületi ülés elején elmondani, hogy tudjunk róla.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De nem csak a segélyeseknek kell kiküldeni.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, de a segélyeseket kell ilyen szempontból megfogni. Jó, én ezt értem, de te is értsd meg,
hogy van nagyon sok minden, amit csinálnunk kell, és én most azt mondom neked, hogy
jegyző úrtól én ezeket, most sokkal keményebben meg fogom hajtani, mert valóban én már
nem tudok többet szaladgálni. Vigyen ezt az ügyet, azt az ügyet, és már elnézést, még az utcákat is szaladgáljak megnézni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Azért van felvéve erre egy ember, hogy ezt kézben tartsa.
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Gálné Tatár Mária képviselő:
Meg más is. Csak akkor a hivatal dolgozóinak is azt be kell látni, hogy a jegyző úr a hivatal
vezetője, és ő vezeti a hivatalt, és amit ő mond, azt akkor igen, csinálják meg, mert majd még
el kezdek mást csinálni, mert hogy ő nekem ne mondja meg. Ő a fiatal.
Tarnóczi József polgármester:
Na jó, akkor én felteszem a kérdést, mert szavaztatni meg kell az ügyben. Én tisztelettel megkérdezem, hogy aki egyetért azzal, hogy egy közös testületi ülést hozzunk össze Köröm község önkormányzatával erre a körjegyzőség alakításának a szándékában, akkor kérem, az kézfeltartással jelezze. Akkor úgy látom, ezzel egyedül maradtam.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megismerte Köröm Község Önkormányzatának a körjegyzőség alakításával kapcsolatos szándéknyilatkozatát,

-

úgy határoz, hogy a körjegyzőség szándékát elutasítja.

5.np:// Könyvvizsgáló személyének megbízásáról döntés
Tarnóczi József polgármester:
Könyvvizsgálót kell megbíznunk minden évben a mérleg, és a pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, és eredmény kimutatásnak az elkészítésére. Eddig a Tóthné Juhász Mária
nevű könyvvizsgáló végezte ezt a munkát, az ő eddigi tiszteletdíja 600 eFt volt. Most kértem
árajánlatot a Zento Audit Könyvvizsgáló cégtől, ő adott egy 400 eFt + Áfá-s árajánlatot,
ugyanerre a munkára, ez 508 eFt-nak felel meg. Azt azért tudni kell, hogy a könyvvizsgálóknak a tiszteletdíját, úgy mint az ügyvédeknél, hogy a kamarai tagság kötelezi őket arra, hogy
egy bizonyos összeg alá nem mehetnek, és ez a legkevesebb ameddig le lehet menni. Döntenünk kell, hogy felhatalmazza-e az önkormányzat arra, hogy ezt a Zento Audit Könyvvizsgáló
Szolgáltató Kft-t, hogy a törvény jogszabályban előírt könyvvizsgálói munkát elvégezze, ami
az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata, véleményezése, auditálása, a Képviselőtestület elé terjesztett zárszámadási rendelet vizsgálata, véleményezése, gazdálkodással összefüggő, lényegesebb előterjesztések véleményezése, pénzügyi, vagyoni helyzet értékelése. Az
előzőből csak annyit, hogy én azért önhatalmúlag úgy döntöttem, hogy megköszönöm tisztelettel az ő munkáját, ugyanis éveken keresztül nekünk dolgozott. Most viszont van egy 600
eFt-os árajánlat és egy 508 eFt-os árajánlat, képviselő-testületi döntésnek kell alátámasztani a
könyvvizsgálónak a személyét.
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Ha hozzászólás nincs, akkor aki egyetért azzal, hogy ezt a Zento Audit Könyvvizsgáló Szolgáltató Kft-t megbízzuk azzal amit már az előzőekben felsoroltam, hogy a könyvvizsgálói
feladatokat elvégezze, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett,
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

a Zento Audit Könyvvizsgáló Szolgáltató Kft-t bízza meg azzal, hogy a
jogszabályban előírt könyvvizsgálói feladatokat elvégezze, ami az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata, véleményezése, a gazdálkodással összefüggő lényegesebb előterjesztések véleményezése, pénzügyi, vagyoni helyzet értékelése.

6.np:// Cigány Kisebbségi Önkormányzat megkeresése
Tarnóczi József polgármester:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megkeresett minket egy Együttműködési Megállapodás
megkötésére. Igazából ennek jelenleg az önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége azon
kívül, hogy egy baráti vállveregetések vannak, segítséget nyújtanak egymásnak hatáskörükben az alapító okiratban megjelölt funkciókban, munkákban. Erre azért van szükségük elsősorban, hogy a ……..-hez beadják, akkor ehhez plusz pontokat kapnak, a jövő évi feladatalapú finanszírozásból pedig plusz forrásokat. Azt azért tudnia kell az önkormányzatnak, hogy
ezt esetleg a Közigazgatási Hivatal majd meg fogja kifogásolni, ugyanis hivatalosan az új
életbelépő nemzetiségekkel kapcsolatos törvényben a helyi önkormányzatnak a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, annak székhelyén biztosítani kell önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodni a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok
ellátásáról, az önkormányzati működés feltételei ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok, a
helyi nemzetiségi önkormányzat havonta igény szerint, de legalább 16 órában az ingyenes
helyiség használatot, továbbá a helység infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi költségek, fenntartási költségek, stb.. Annyi dolgot írt elő nekünk a nemzeti etnikumokra vonatkozó jogszabály, hogy ezt talán sose fogjuk tudni teljesíteni, mert hogy hol adunk nekik irodát, az rejtély.
Úgy, hogy ez egy vaskos kérdés lesz, de ez a jelenlegi Együttműködési Megállapodás, és azt
kérte a CKÖ elnöke, hogy ez nekik mindenféleképpen kellene ahhoz, hogy plusz forrást hívjanak le. Ez hagyományápolás is egyben. Körbe tudom adni, ha valakit érdekel. Tehát semmiféle kötelezettségvállalás nincs benne, pénzügyi meg egyéb kötelezvénye nincs ennek a megállapodásnak.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A költségvetésbe nem kell betervezni? Eddig benne voltak.
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Tarnóczi József polgármester:
Nem. Teljesen önálló költségvetésük van. Most már a miénk csak az ő költségüknek a része,
most már csak azt nem tudom, hogyha telefont kell adni, azt ki fogja fizetni, mert telefonálni
azt szeretnek.
Ha kérdés nincs ezzel kapcsolatban, akkor aki egyetért azzal, hogy ezt az Együttműködési
Megállapodást megkössük, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag,
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (II. 9.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megismerte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által beterjesztett
Együttműködési Megállapodás

-

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására

7.np:/ Egyebek:
Tarnóczi József polgármester:
A Böllértalálkozóval kapcsolatban Zavarkó Zolinak átadnám, a szót, hogy tájékoztassa a testületet.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Elhoztam megmutatni a plakátokat, a holnapi nap folyamán elkezdjük a plakátolást és szórólapozást, Norbival Miskolcon a Centrumban, autóbuszmegállókban, villamosmegállókban,
főleg a forgalmas utaknál. Ahová még sikerült elég jó áron elintézni, az a Miskolci Egyetem.
Az engedélyeket sikerült megszerezni. Tiszaújvárosba ingyenes lesz a plakátolás, oda szombaton fogunk menni. Debrecenbe és Nyíregyházára is szombatra terveztük. A részletes program már megvan, a meghívók kimentek. A weboldalon ha valaki esetleg hiányosságot talál,
azt kérem, hogy jelezze már felém.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Az fent van, hogy az ónodiaknak ingyenes?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Igen, fent van, hogy az ónodiaknak diákigazolvánnyal, és lakcímkártyával ingyenes.
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Három bejáratot tervezünk. Az ónodiaknak külön egy bejárat, mivel nekik ingyenes, hogy ne
kelljen annyira feltartani a sort. Beszéltünk már a polgárőrséggel, ők segítenek majd nekünk
ellenőrizni a pecsételést. Megoldott a karszalagos dolog. A sátor folyamatban van. Az áramkiépítés folyamatban van.
Tarnóczi József polgármester:
Az már megtörtént. Egy jó része.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Az ivóvízszolgáltatás is meg lett oldva, lajtos kocsi fogja kihozni, nem úgy lesz, hogy az itteni
kettő tároló, mert a tavalyi nem volt megfelelő. Állatorvosi engedélykérések megvannak, tűzoltóság, mentők biztosítása. Amire nagyon oda kell figyelnünk, a SZATEV konténer, az állati
belsőségek bezsákolása, begyűjtése, az is meg van rendelve. Árusok is akadtak szép számmal.
Fog jönni kb. 3-4 pecsenyés, kenyérlángosos, kürtöskalácsos, kukoricás, gesztenyés, forralt
boros, házi rétes, tradicionális édesség. Gumicukor, játék, ruhanemű nem. Kézművesekből is
elég szép számmal fognak jönni. A betervezett dolgok megközelítőleg úgy alakulnak, ahogy
beszéltük az elején. Megjelenés, a Kulcs magazinban, a Krónikában, a Miskolci Tv-ben, az
Észak-Magyarországhoz is el lett küldve egy cikk. Benke Laci bácsival is minden meg van
beszélve, a díjak is a jövő hét folyamán készen lesznek. A malacok Vida Miklós bácsin keresztül folyamatban vannak. Eddig 10 csapat az aki vágni fog. Hernádnémeti, Alsózsolca, egy
helyi csapat, a Katolikus Karitasz, a Vöröskereszt, egy budapesti csapat, a tavalyi címvédők
Tiszacsegéről, fog vágni a kisebbség, és még aki szóbajöhet, ők a mezőcsátiak az igrici polgármesterrel. Van egy gyulai, akik még nem döntötték el, hogy vágnak-e. Még a börtönből is
jön egy csapat. Hangulatilag biztos, hogy jó lesz. Elég sok visszajelzést kapunk, hogy a program az sokkal nívósabb, mint a tavalyi évben. Voltunk Mályiban is és Napkoron. Mályiban 6
csapat volt, közülük 1 vett malacot, az árusok nagyon bazárosak voltak. Napkoron már 11.
alkalommal került megrendezésre, az nagyon kiforrott volt, ott volt majdnem 30 csapat, de ott
is sok volt az árusok között a bazáros fíling. Célbadobástól, céllövölde, héliumos lufin át, játékok, minden ami létezett és ott is kevés volt az aki főleg kézműves termékekkel jelent meg.
A Mályi böllértalálkozóról elég sok rossz visszajelzés jött.
Pénteken lesz a sátorfelállítás, akkor a csapatok és árusítók 90 %-a jön, van aki csak szombaton hajnalban érkezik, mert messziről jön és csak kis standdal. Őrzött lesz egész éjszaka. A
szálláslehetőség ugyanúgy, mint tavaly, a tornateremben lesz. Lesznek szép számmal akik ott
fognak aludni, és vacsora igényük lesz.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Lesz megint árusítás?
Tarnóczi József polgármester:
Nem önkormányzati nem lesz.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Nem lesz most, de a sátor fel lesz osztva két részre, egy paraván lesz középre húzva. Külön
lesz a VIP bejárat és külön egy melegedő. A VIP részlegen Attila fogja biztosítani az ellátást.
Tarnóczi József polgármester:
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Ő is csak a sütést, és Miklóssal beszéltünk meg, hogy ő gyártja hozzá a hurkát.
Vida Miklós képviselő:
Hurkát, kolbászt, véres hurkát. Úgy beszéltük.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, úgy egyben az egészet.
Vida Miklós képviselő:
Vér kell?
Tarnóczi József polgármester:
Igen, az hogyne kellene. Azt nagyon kérték tavaly is. Az nagyon kellett a vér. Azt meg megbeszéljük, de a vért pedig jó lenne, ha Zsuzsa csinálná meg.
Zavarkó Zoltán képviselő:
A képviselőknek az a munka lenne, hogy a VIP-es részlegben a vendégeket fogadni, és ha
úgy alakul, mivel most lesz három beléptető, és nem nagyon szeretném azt, hogy az önkormányzati dolgozók egész nap ott lennének, és ha mást nem, legalább óránként cseréltetni
őket, hogy ha ők is hívnak magukkal valakit, vendéget, családot, rokonokat, hogy maximum
egy-egy órára valamelyik helyre beállni és felváltani őket.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Hát nem gondolom, hogy a beléptetőhöz képviselőnek kellene beállni.
Zavarkó Zoltán képviselő:
De viszont a másik dolog meg az, hogy a beléptetőhöz olyan embert kell állítani, akiben megbízik az ember, mert ha egy hely lenne, akkor azt mondom, hogy találunk 3 olyan embert akik
majd váltják egymást, de három helyre, kellene 12 ember, és annyit én nem nagyon tudok
összeszedni.
Tarnóczi József polgármester:
Viszont órás váltásoknál, mert arra számítunk, hogy hideg lesz és egy órától tovább nem igen
lehet ott beültetni senkit a sátorba. Úgy lesz mint tavaly, hogy a beléptetőnél fel lesz állítva
egy sátor, azokon a helyeken, ahol nyitottak a területeink, ott pedig csak azt engedik be, akiknek már van bélyegző vagy karszalag a kezén. Az a baj a karszalaggal, hogy 60 eFt. Itt azért
röpködnek a pénzek. Mégiscsak a bélyegző lenne a jó, mert ha belépett, utána már kóborolhat.
Ez csak egy terv, egy javaslat, még ezen lehet változtatni. Emberekből meg gazdálkodni abból
tudunk, hogy van 28 fő közmunkás a rendszerben, meg akit az ÉKÖVIZIG felvett ők is vagy
8 fő, a polgárőrök, őket Feri rendezi. Mivel parkolási díjat nem szedünk, ezért ott nem kell
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olyan sok ember. Még azokkal az emberekkel tudunk gazdálkodni, akiket egyébként a vásárba szoktunk behívni, hogy segítsenek be. A rizikó az ebben, hogy ha jó idő van, akkor kaszálhatunk, ha rossz idő van, akkor buktunk 2 MFt-ot. Ez egy olyan rizikó, hogy ezzel számolni
kell.
Vida Miklós képviselő:
Csaknem, olyan a felhozatal. Napközben is már jó időt mond.
Tarnóczi József polgármester:
Le van zúzottkövezve, azt már csak hengerezni kell. A villany rendbetétele a cédulaházhoz,
azon el lehet agyalni, hogy milyen költségbe számítsuk, mert közel 400 eFt volt, ugyanis föl
kellett fejlesztenünk 3 x 50 Amperra, de nem a böllértalálkozó miatt, hanem azért, mert nyáron, kezelhetetlen, mert 1,5 percenként levágja az automatát. Az árusok annyi hűtőt, sütőt
használnak, hogy az eddigi 3 x 32 Amper már nem bírta a terhelést.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Külön lesz áram kihúzva a színpadhoz, és külön lesz az árusoknak.
Tarnóczi József polgármester:
A színpad az teljesen más történet lesz, ott oszlopról kötünk le 3 x 50 A-t, és a csapatok és az
árusok pedig a most megcsináltról tudnak. A malacvásárnál a bódéba is ki van vezetve az
áram 3-4 sátor onnan is tud áramhoz jutni. Egymástól teljesen független rendszerek.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Az új WC már működik?
Tarnóczi József polgármester:
Az új WC már működik, most vásárkor beüzemeltük. Most a régivel van gond, reméljük,
hogy ki tudjuk olvasztani. Történt egy kis baki, hogy Károly Jani jó akart lenni, akik éjszakára
ott vannak árusok, azoknak kinyitotta, éjjel egy óra felé, hogy már úgysem fagy el reggelig,
de sajnos ez nem úgy alakult, reggelre elfagyott. Majd megpróbáljuk kiolvasztani, reméljük,
hogy nem lesz gond, azt is rendbe tudjuk rakni.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A terület az ugyanakkora lesz?
Tarnóczi József polgármester:
A terület annyiban változik meg, hogy szintén nem a böllér miatt, hanem az állategészségügyi
előírások változása miatt, a vaskerítés át lett helyezve, és így nagyobb lett a terület. A színpad
az úgy lesz, mint tavaly, csak most mintha a kerítés túloldalán lenne. Fagyos a talaj és nem
tudták rendesen helyrehozni, úgy kell lerakni, hogy a színpad alá essen nagyjából a kerítés
vonala. Ott is már zúzottköveztünk, ami nagyon jó megoldás, de nagyon drága, most 260 eFt
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értékű zúzottkövet górtunk szét. Ez a vásár miatt is kell, mert ha esősebb az idő ott nem lehet
mozogni, olyan sár van. Előbb-utóbb ezt rendbe kell szedni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ha nem fogunk árusítani, akkor miért lesz elkerítve az önkormányzati sátor?
Tarnóczi József polgármester:
Melegedőnek. Mi nem fogunk árusítani, de Attila fog.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Miklós is fog árusítani, nyersen. Az nagyon kell, tavaly is nagy kifogás volt, hogy nem volt.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, mert tavaly is nagyon keresték. Amiért az Attila segítsége kell, az a sütési kapacitás.
Egyébként ma jött meg az a sütője, ami több mint 2 MFt, 12 tálcás, nem kell olaj hozzá, hanem légkeveréssel működik.
Végülis nagyobb lesz a sátor, mint tavaly. Ugyanaz a sátor, csak több elemet raknak be. Azt
mondta a tulajdonos, hogy nem telibe válasszuk le, mert ha sátorfűtés van, akkor hadd legyen
mindenhol meleg. A saját vendégeinknek, meg azoknak az előadóknak, akiket vendégül látunk. Még a tiszteletjegyet akartad mondani? Elég sok tiszteletjegyet kiküldünk, de az nem
jelenti azt, hogy automatikusan be is hívjuk kóstolóra a meghívottakat. Nagyjából mindenki
tudja azt, hogy ki az a vendégkör akit, ha van jegye, ha nincs, de valakinek a jó ismerőse, családtagja azt vendégül lássa, ki-ki belátása szerint. Lesznek műanyag tányérok és azon szolgáljuk fel, külön nem csomagoljuk ki.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A pogácsasütő verseny, az rajta van a szórólapokon? Arról ki lettek értesítve az emberek? A
net-en tudom, hogy rajta van.
Zavarkó Zoltán képviselő:
A faluba majd most fognak hét elején kimenni a szórólapok.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Arra egy ötlet, hogy legyen azért valaki, aki azért felelős. Meghozzák a pogácsát, kivesz belőle annyit amennyi zsűri tag van, ráírja, hogy kié, azt elteszi, a többi pedig a VIP-s vendégeknek lehet kínálni, mert ennek ez is a célja, hogy megoldott a pogácsa a vendégek részére.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Hova lesz téve a pogácsa, oda fogják behozni, meg a kóstolót is? A hely is kevés.
Tarnóczi József polgármester:
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Laci bácsival még nem beszéltünk erről, de nem az kell, hogy hozzák oda, hanem mit tart
végigmenni a zsűrinek ezen a pár csapaton. Inkább a zsűrinek kellene kimenni a helyszínre és
akkor lehetne azt is nézni, hogy milyen az amit ott felépítettek. Szerintem nem jó az a rendszer, amit Laci bácsi preferál, hogy majd behozzák a kóstolót.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Sajóládról majd, kapunk fát, meg raklapot.
Tarnóczi József polgármester:
Arra szeretném kérni a képviselőket, hogy inkább az ilyenekben, hogy segítsen be a látványszúrásnál, egyebeknél. A másik az, hogy én arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk azért összerakni, hogy ez így rendbe legyen. Zolinak nagyon sok munkája van ebben, viszont majd ott a
helyszínen improvizáljunk, ne az legyen már, hogyha valaki valamit lát, azt ki oldja meg, hanem meg kell oldani, tehát ha valami elmaradt, menjünk utána, csináljuk, ne azt várjuk, hogy
majd valaki hátha megoldja. Kicsit olyan kreatívan.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Ezzel tavaly sem volt baj.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, én csak arra mondom, hogy most próbáljuk átgondolni, összerakni, de biztosan lesz egy
csomó olyan dolog, amin esetleg átsiklunk. Éppen ma beszélgettünk róla, hogy tombola legyen, ne legyen. Az a baj, hogy nagyon sok gond van vele, erre meg már szabad kapacitásunk
nincs és abban sem vagyok biztos, hogy olyan nagy pénz van benne.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Csak jó buli.
Vida Miklós képviselő:
A disznóval mi lesz? A látványvágásos disznónak a húsával?
Tarnóczi József polgármester:
Azt is meg lehet csinálni, hogy mérje meg Attila és vegye meg. Tehát, hogy eladjuk.
Vida Miklós képviselő:
Tombola árusítás is lehetne, mert azt a beléptetésnél is lehetne árulni.
Tarnóczi József polgármester:
Ezzel az a bajunk, hogy az ilyen irányú megszervezése, mert már Zoli is pereg szét, elég sok
minden van a nyakába szakad, és hogyha azt mondja valaki, hogy ebbe szívesen beszáll, azt
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örömmel vesszük, mert van sok fiatal, biztosan az árusításba ők is beszállnának, de akkor kellene egy olyan díj, bele kellene rakni egy olyan valamit, amire meg felcsillan a szemük. Az a
kérdés, hogy ami munkát meg energiát beleölsz, az visszajön, vagy nem jön. Ez ugyanolyan
lutri, mint az összes többi.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
És mi lesz a díj a pogácsasütő versenyen?
Zavarkó Zoltán képviselő:
Kötények.
Tarnóczi József polgármester:
A kötények le vannak gyártva, elvittük a szitázónak, a jövő héten készen lesz. 150 db, mert
tavaly a 70-es úgy szétkapkodták, hogy nem is maradt.
Vida Miklós képviselő:
A csapatok fognak kapni kötényt? Csapatonként 1-et, 2-őt.
Tarnóczi József polgármester:
Mindenkinek nem tudunk, de úgy igen, kettőt is kaphatnak. Az is lehet, hogy a győztes csapat
minden tagja kap majd egyet.
Azt, hogy kinek, mennyi tiszteletjegyre lenne szüksége, akkor majd Zolinak szóljon.
Zavarkó Zoltán képviselő:
Egy tiszteletjegy 2 főre szól.
A másik, ami nem a böllérhez kapcsolódik, de már az ülés elején volt róla szó, és már mindenki tudja, hogy március 7-én megyünk ki dolgozni Norbival, polgármester úrral megbeszéltük, hogy veszünk ki fizetés nélküli szabadságot. A képviselői mandátumról egyenlőre még
nem mondok le, de viszont a tiszteletdíjat nem veszem fel, hanem majd összeírom, hogy melyik hónapban, melyik alapítványnak utaltatom át, ezt majd még polgármester úrral megbeszélem. Én megmondom őszintén, hogy én sajnálom, hogy ez így alakult, de azt tényleg be
kell látni, hogy Norbi is abban a helyzetben van, és én is abban a helyzetben vagyok, ő már
mondjuk főként, hogy családalapítás, hasonlók, és ebben a helyzetben, ami most itt Magyarországon van, ennek az alapját nem lehet megteremteni. Lehet, hogyha ez kint sikerül, akkor
itthon már úgy tud hozzáállni a dolgokhoz, de a kezdő alapokat sajnos, sajnos itt Magyarországon nem tudjuk megoldani. Én nem úgy tervezem, hogy örökre, mert persze én haza szeretnék jönni majd, de muszáj megpróbálni. Azt beszéltük, hogy amíg család, gyerek nincs,
addig kell menni.
Vida Miklós képviselő.
Majd szólj már, ha végleges lesz a malaclétszám. Meg Attilának mikor kell elvinni a cuccot?
Horváthné Kádár Judit képviselő:
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Pénteken mikor kezditek el odakint az építkezést?
Tarnóczi József polgármester:
Már reggel hozzák a sátrakat, a színpadot. Előtte való nap már itt lesznek a technikusok, ők
már pakolnak. Úgy mint tavaly is, már pénteken is az egész nap ezzel fog elmenni.
Vida Miklós képviselő.
Sátort sikerült keríteni.
Tarnóczi József polgármester:
Én azt mondom, hogy lesz sátor, komoly ígéretek vannak rá. Megoldom addigra, maradjunk
ennyiben. Megoldom.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Lenne egy kérdésem, vagyis ez egy tájékoztatás, hogy van-e hajléktalan Ónodban, akinek el
kell látni az elhelyezését ebben a hidegben?
Tarnóczi József polgármester:
Jelen pillanatban egy hajléktalanunk van. Végülis azért látjuk el mi, szállást adtunk Szaniszló
Lajosnak, mert hogy nincs kályhája, meg ki van dőlve a házának a fala és ideiglenes jelleggel
beköltöztettük a bokszteremnek az egyik részébe. Ott aránylag jól érzi magát, a mosdó rész ki
lett takarítva, rendbe lett téve, ő ott elvan. Majd ha enyhül az idő, akkor majd kitaláljuk, hogy
hogyan tovább. Ő azt mondta, hogyha jobb lesz az idő, haza akar menni, mert azért az ember
csak a saját vackában érzi jól magát. Én azt a vackot nem nagyon minősíteném.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor is jobb, mint máshol.
Vida Miklós képviselő:
Kőműves létére már megcsinálhatta volna.
Tarnóczi József polgármester:
Én azt felajánlottam neki, hogy bontunk házakat, vannak ezek között olyanok, amikből rengeteg téglát lehetne kiszedni, és tedd rendbe azt a házat, és hagyta összeomolni. Na mindegy.
Egyenlőre ott tartózkodik. A katasztrófa felé is az a helyiség van kiadva, hogyha valaki olyan
helyzetbe kerül, hogy nincs fűtése, akkor átmeneti szállásként be tudjuk neki rendezni. Tudunk oda ágyat vinni, meg takarót, meg ami kell.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Köszönöm szépen.
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Igaz-e az, hogy a Skoda a Rácz Gabié?
Tarnóczi József polgármester:
Ha ezt mondják, ez igaz. Ez biztos így van.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem az övé csak ő vezeti.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, Ő vezeti nagyrészt. Én erre azt szoktam mondani, hogyha hülyeségeket beszélnek, mit
csináljunk? Ez van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azért jó tisztázni ezeket a dolgokat.
Volt-e olyan, hogy a 7-8. osztálynak az ebédnél nem jutott második? És jöttek polgármester
úrhoz, és Te küldted Attilához? Attila azt mondta, hogy nem tartozik rá, jöjjenek ide. Szülők.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor ide kell küldeni, hogy melyik szülő jött hozzám? Hallottam ilyen történetet, én is hallottam, hogy volt ilyen, de én még olyan szülővel, vagy gyerekkel nem beszéltem, hogy ez
valóban így lett volna. Nem, akár lehetett is egyébként. Én Attilára rákérdeztem ez ügyben,
hogy mi volt, nem kaptam teljesen egyértelmű választ. Egyébként pont aznap volt, amikor
Igazgató asszony egy egész napos ellenőrzést tartott az étkezdében, mert hogy előtte való nap
volt egy tanértekezlet, és ott is felvetődött az ebéd téma, mert hogy nem eszik a gyerek. Ő
lement, és azt mondta, hogy megették a gyerekek, de nem várta meg a végét. Ha ilyen előfordulhatott is, én konkrétan olyan szülővel nem beszéltem, aki azt mondta volna, hogy az ő gyereke nem evett. Attilának pedig felhívtuk a figyelmét, hogyha volt is ilyen, akkor legközelebb
ne legyen. Nem tudom, én nem voltam ott, de ezzel konkrétan szülő engem nem keresett.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Így mondták. Így jutott el hozzám, és azért kérdeztem rá, hogy így van-e? Attila visszavitte
már a konyhára azokat a dolgokat amiket odaadtunk neki, illetve odaadtál neki?
Tarnóczi József polgármester:
Szerintem a badellákat biztos, hogy használja. A krumplipucolót, azt már vissza kellett, hogy
vigye, mert én valamelyik nap voltam az ÁNTSZ-el a konyháján, és ott egy új krumplipucoló
volt. Én nem keresgéltem, mondjuk nem is érdekelt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
És az edényeket, amiket elvitt?
Tarnóczi József polgármester:
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A badellákat azt még használja.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De voltak még ott másfajta edények is, szűrők, vagy nem tudom, hogy mik vetődtek fel itt,
amikor egyszer beszéltünk róla.
Tarnóczi József polgármester:
Fogalmam nincs, leltár szerint ami volt, azt átvette, én nem foglalkoztam azzal, hogy most ott
van, vagy nincs ott. Ha majd kell valakinek, akkor elő fogom tudni keríteni. Megvan. Vagy a
konyhán van bent, vagy ha nem a konyhán van bent, akkor leltár szerint Attila átvette. Tehát
felelőse van, ha kell a szűrő, akkor megvan a szűrő, de utána tudok járni egyébként, majd a
legközelebbi testületi ülésen ezt megbeszéljük, hogy akkor ez hol van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A leltár szerint a konyhán kellene lenni, és nem Attilánál, mert mi nem támogattuk meg őt,
még külön edényekkel is, erről nem volt szó, viszont arról volt szó, hogy december 1-el vigye
vissza azokat az edényeket, eszközöket.
Tarnóczi József polgármester:
Majd meg fogom nézni, hogy visszavitte-e. Én nem nézegettem meg, hogy azzal mi történt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A képviselő-testületet szeretném tájékoztatni arról, hogy a jubileumi jutalom dolgáról, hogy a
jubileumi jutalom 25, 30, illetve 40 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottaknak jubileumi jutalom jár. Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya legalább 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik a dolgozó, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat a részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Nem az utolsó közalkalmazotti napom december 30-a volt, mert december 31-től vagyok nyugdíjas, a jubileumi jutalom kifizetésére nem került sor. Én megkérdeztem polgármester urat, be jöttem előtte, és azt mondta, hogy amíg az IPR dolog le nem zárul, addig ő
jubileumi jutalmat nem fizet. Ez két különböző dolog, mert a jubileumi jutalom a 40 évért jár,
az IPR meg megint egy másik dolog. Az ügyvédem megkereste polgármester urat, amire polgármester úr a következő kis választ írta. „A jubileumi jutalom kifizetés ügyében kérem keresse meg Dr. Kovács Zoltán ügyvéd urat, aki tájékoztatja az önkormányzat álláspontjáról,
továbbá fölhatalmazása van, egy esetleges peren kívüli egyezség megkötésére.” Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nem polgármester úr saját személyében, hanem a képviselőtestület, és nem tudom, hogy a jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatban döntött-e úgy a
képviselő-testület, hogy azt ne fizesse ki az önkormányzat. Én legjobb tudomásom szerint
ilyen nem történt, illetve nyilván, hogy per lesz belőle, azt tudni kell mindenkinek, hogy erre
a napi kamatot rá fogják számolni a jubileumi jutalom elmaradt idejére. Most kérdezem én,
hogy akkor ki fogja kifizetni a kamatot, például?
Tarnóczi József polgármester:
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Na jó, hát várjuk meg, hogy mi lesz.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ezt törvény írja elő, hogy a jubileumi jutalmat ki kell fizetni.
Tarnóczi József polgármester:
Én ezzel tisztában vagyok. Én ezt nem is vitatom el. Ki fogjuk fizetni, amennyiben az indokolt és jogszerű.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hát ez indokolt, és jogszerű. Ezt törvény írja elő. Úgyhogy meg kell nézni a törvényt, és ki
kell fizetni.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, és ki fogjuk fizetni. Akkor is ezt mondtam.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem. És még egyszer megkérdezem, hogy a kamatokat és az egyéb költségeket ki fogja kifizetni?
Tarnóczi József polgármester:
Majd én kifizetek mindent, ami plusz kiadást jelent, kamatot mindent.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Jó.
Tarnóczi József polgármester:
És a 4 millió kettőszáz valahányezer forint kárt? Ki fogja megtéríteni?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Olyan jó, hogy ez minden testületi-ülésen megy fentebb. Olyan szép dolog, jó dolog, úgy örülök neki, hogy ez mindig ilyen légből kapott dolgok mennek.
Tarnóczi József polgármester:
Nem légből kapott dolgok, drága. Itt van 1.367 eFt-ot visszafizettünk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem vagyok rá kíváncsi.
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Tarnóczi József polgármester:
Ezt a kamatot ki fizeti ki? 118.446 Ft büntető kamat erre. Januárban leinkasszáltak tőlünk 673
eFt-ot, elcseszés miatt, itt van az IPR, aztán most megcsinálták a gyógytornának az ellenőrzését a dokumentáció nem volt mögé téve.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Na, álljunk meg a gyógytestneveléssel, mert azt minden évben leellenőrizték. Minden évben
jöttek ki ketten ellenőrizni és mindig rendben találták. Úgy, hogy légy szíves ilyenekkel ne
dobálózz.
Tarnóczi József polgármester:
Rendben találták, ehhez képest, a belső ellenőrzési jelentés szerint 208 eFt-ot kell visszafizetni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A következő évben már vissza kellett volna fizetni, ellenőrzés után.
Tarnóczi József polgármester:
Most volt, két hete a normatíva ellenőrzése.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Minden évet leellenőrizték. Minden évet.
Tarnóczi József polgármester:
Na jó. 4.244.446 Ft az elmúlt évben visszafizetett összeg. Most is elmondom, hogy ügyvéd úr
kapott arra felhatalmazást, hogy egy peren kívüli egyezséget megkíséreljen, amennyiben az
nem vezet eredményre, egyrészt azzal tökéletesen tisztában vagyok, hogy a jubileumi jutalmat
ki kell fizetni, jár a jubileum, bár erre még viszont választ nem kaptunk a tisztelt ügyvéd úrtól,
erre még nem reagált semmit.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Arra még nem, de nem is kötelessége reagálni.
Tarnóczi József polgármester:
Na jó, de én meg várok. Sőt, én meg addig várok, amíg ő megválaszolja.
Gálné Tatár Mária képviselő:
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A jubileumi jutalmat, azt törvény írja elő.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, majd ki fogom fizetni, amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei és egyéb körülményei úgy állnak össze.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ez nem az anyagi helyzettől függ.
Tarnóczi József polgármester:
Miért? Ki finanszírozza ezt nekünk? Erre megkapjuk az állami normatívát?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Miért? A többi dolgozónak ki finanszírozta?
Tarnóczi József polgármester:
A többi dolgozó nem csinált ilyeneket.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Tényleg? Tényleg?
Tarnóczi József polgármester:
Akinek jubileumot fizettünk, ki csinált ilyet?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem? Minden, mindenütt rendben van. Ugye?
Tarnóczi József polgármester:
Nem tudok róla. Tessék?.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Igen, jól hallottad, hogy mit kérdeztem.
Tarnóczi József polgármester:
Itt semmi nincs rendben. Nagyon sok minden nem volt rendbe itt. Próbáljuk rendbe tenni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Hajigálni számokkal lehet.
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Tarnóczi József polgármester:
Ezek nem számok, kérem tisztelettel. A Magyar Államkincstárnak a levele. Mi kell még?
Hozzam az összes többit?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ne hozzál semmit.
Tarnóczi József polgármester:
Hozzak? Én alátudom támasztani, nem arról van szó, hogy én dobálózok, meg mi jár nekem
és mi nem jár nekem. Ez azért egy kicsit erről többről szól.
Ezen kívül más egyéb?
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Még annyi lenne, hogy a várnál ott vannak azok a nagy kövek, amit itt hagyott a COLAS, és
ott egy darabig a Sajó partja ki van rakva. Nem lehet azt még behajigáltatni még úgy tovább a
partjába, és már csak egy kis darab maradna, és hogy az is ki lenne ott azzal kövezve? A JCBvel, az nem tudná oda berakni?
Tarnóczi József polgármester:
A következő, én úgy tudom, hogy azt itt hagyták, de az nem a miénk. Hogy azzal mi a konkrét tervük nem tudom. Kell-e nekik, vagy nem kell? A vezetője azt mondta, hogyha az önkormányzatnak kell belőle valamennyi, akkor nyugodtan hozhat el, de alapvetően az az övé.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nem sok rész van már ott, és akkor rendbe lenne.
Tarnóczi József polgármester:
Most fölvettek azért nyolc embert, hogy itt közmunkába majd a Sajó ártér, takarítás, ők csinálják majd a gátnak tisztítását, egyebeket, füvesítés, vágás, stb.. Ezt föl fogjuk nekik vetni,
hogy van-e ennek indoka, vagy nem indoka, és ha úgy látják a vízügyesek, hogy indokolt ezt
tovább építeni, mert nem tudom, hogy miért nem építették tovább. Mi volt ennek az indoka,
hogy abbahagyták? Amit le mart a Sajó, azt visszaépítették. Most gyakorlatilag ugyanolyan
széles a Sajó, mint volt 15 évvel ezelőtt. Meg fogjuk tőlük kérdezni majd, de egyébként itt
lesznek a nyáron és az ilyen típusú munkákhoz be lehet őket vetni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Meg még a gyógytesivel kapcsolatban, csak annyit, hogy volt most ez az ortopédiai vizsgálat,
vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, cipővizsgálat, lúdtalpvizsgálat, ami volt az iskolában és óvodában, ennek semmi értelme nem volt, mert a célnak nem felelt meg.
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Tarnóczi József polgármester:
A helyzet a következő. Tegnap volt itt a Szihalmi Tibor a belső ellenőrzéstől. Ők voltak itt
ellenőrizni az egészet, és mivel az adminisztráció, finoman fogalmazva, nem volt megfelelő,
ezért most azt mondta, hogy itt volt az intézményvezető, az aki ezt csinálja, és mindenki aki
ebben érintett, és elmondta, hogy hogy legyen, mi annak módja, hogy ez rendbe legyen, hogy
kell vezetni a naplókat, a nyomtatványokat, egyebeket, és az intézményvezető asszonynak ez
egy hírtelen, kétségbeesett döntése volt. Ez arra tökéletes volt, hogy a gyerekeknek egy jelentős részénél oda van írva, hogy gyógytestnevelésre javaslom.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ti láttátok ezeket a leleteket?
Tarnóczi József polgármester:
Láttam. Hiányosak. Sok baj van velük, viszont erre már rá lehet fogni, hogy szakorvosi javaslat, mert mégiscsak ortopéd orvos adta ki.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
De csak egy fél év.
Tarnóczi József polgármester:
Tudom, de legalább egy fél évig lehet normatívát lehívni gyógytestnevelésre, lehet legalább
egy fél évig üzemeltetni a gyógytestnevelést.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Szeptemberben ne jöjjön, mert doktornő ezt nem támogatja, mert ennek semmi értelme így.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, most sem én hívtam, de alapvetően megértem az igazgatónőnek is ezt a lépését, mert valahogy le akarta dokumentálni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Tudod, mi van a leleten? C2 ortopéd cipő erősen deformált lábra. Javaslat, lábtorna, segédeszköz elkészülte után kontroll, és oda írja a lúdtalphoz, hogy gyógyúszás, gyógytestnevelés.
Nem a gerincferdülést szűrte, hanem arra ment, hogy cipő. Ez itt arra ment ki, hogy cipő. Ennek nem sok értelme van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkoriban ráírtátok a gyerekek lapjaira, hogy gerincferdülés, lúdtalp, hanyag tartást, kövérséget.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem volt lelet, akkor a gyerekeknek még semmi nem volt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor még nem is kellett. Akkor még elég volt a doktor néninek az igazolása, hogy lepecsételte, hogy a gyerekeknek ilyen bajuk van.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Csakhogy az nem elég.
Tarnóczi József polgármester:
Csakhogy összesen nyolc darab ilyen volt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem 8 db ilyen volt.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Alig volt lelet, mert áthozták az iskolából, áthozták az óvodából, és alig volt lelet. Nem viszik
be a szülők a gyerekeket, egyszerűen nem foglalkoznak vele. Csak ezzel az a baj, ezzel az
egész szűréssel, hogy a védőnők elkezdtek már egyet intézni, ortopéd orvossal, hogy két nap
fogadja a gyerekeket a Vasgyári Kórházban, vele is beszéltek, hogy megoldják a beszállítást,
csak még nem voltak végigszűrve a gyerekek. Még ott volt az óvoda, most fejeztük be a múlt
héten, és emiatt nem indult még el ez. És közben jött ez az ortopéd orvos.
Tarnóczi József polgármester:
Én azt mondom, hogy ettől teljesen függetlenül, ugyanis vannak gyerekek akiknél nem fedi
le, de vannak olyanok akiknél megvan ez a szakorvosi javaslat. Orvosi szempontból, lehet,
hogy nem teljes, de kistérség szempontjából elfogadott, és csak annyi a lényeg belőle, hogy
gyógytestnevelésre javaslom, és az időtartam. Ahogy Te is mondtad, hogy ez egy fél évig
szól, és addig majd lerendeződik. Abban kell elgondolkodnunk, hogy csináljuk-e a gyógytestnevelést, amit meg egyébként csinálnunk kell, vagy nem csináljuk. Most tudunk rá normatívát
igénybe venni, és egyébként ettől teljesen függetlenül pedig meg lehet azt szervezni, és most
hirtelen nem kell 20 gyereket bevinni, hanem elég egy buszravalót, mert azoknak még nincs
meg a javallata. Attól a gyógytestnevelést azokkal csinálhatják akiknek most megvan.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Kíváncsi vagyok, hogy hány cipőt fognak kiváltani, mert elég sok gyereknek deformált a lába
a lelet szerint. Ez a gyógycipő felírva is 7-8 eFt..
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Tarnóczi József polgármester:
Jó, ezt majd akkor valamilyen módon megoldjuk.
A fentieken kívül van valakinek közérdekű bejelentése, hozzászólása? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.
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