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JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 15,00 órai kezdettel
megtartott rendes 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.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző és Virág Istvánné pénzügyi előadó
meghívottak: Bernáth Zoltánné a Családsegítő Szolgálat vezetője, a miskolci rendőr főkapitányság képviseletében: Vizsolyi Csaba alezredes, Majoros Flórián őrnagy, Szilágyi Tibor őrnagy, Bordás Géza a RKÖ elnöke,

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, és külön tisztelettel
köszöntöm Bernáth Zoltánnét, a családsegítő szolgálat vezetőjét és a rendőr főkapitányság
képviselőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő jelen van, Zavarkó Zoltán igazoltan
van távol, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt és Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt
javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Solymosi Imrénét és Gulyásné Sági Juliannát a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Aki a kiküldött napirendi javaslatot és az anyagot mindenki megkapta, aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: A miskolci rendőrkapitányság beszámolója
2. napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat 2011. évi tevékenységéről
3. napirendi pont: A 2011. évi utolsó előirányzat módosítás és a zárszámadás elfogadása
4. napirendi pont: A 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása
5. napirendi pont: ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
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6. napirendi pont: A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
7. napirendi pont: A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési
jelentés elfogadása
8. napirendi pont: Az óvodai intézmény intézményvezetői álláspályázatának kiírása
9. napirendi pont: Gyógyszertárnak szánt helyiséggel kapcsolatos döntés
10. napirendi pont: Egyebek
1.np:// A miskolci rendőrkapitányság beszámolója
Tarnóczi József polgármester:
Az első napirendi pontunka a miskolci rendőrkapitány beszámolója, a rendőrkapitány urat …..
képviseli. Én még mielőtt a beszámolóba belefognánk, szeretném megköszönni a rendőrök
munkáját. Azt gondolom, hogy mind a parancsnokúr, mind a KNB-sünkkel nagyon jó emberi
és szakmai kapcsolat alakult ki az elmúlt másfél évben. Napi szinten a felmerülő problémákat
megbeszéljük, esetleg információkat cserélünk. Van gond a településen, itt sem tökéletes a
közbiztonsági helyzet, de azért próbáljuk kezelni a meglévő problémákat. Az, hogy eltudtuk
azt kerülni, hogy a településünkön ne alakuljanak ki ellentétek, etnikai, vagy bármilyen feszültségek létrejöjjenek, az ő munkájuk is. Az effajta együttműködésnek, és együtt gondolkodásnak az eredménye, hogy megpróbálunk a problémák elé menni, feltérképezni és folyamatosan számon tartani, hogy kik azok a lehetséges veszélyforrások, akiknek a ténykedését
munkáját nyomon kell követnünk. Azt hiszem, hogyha ebben a szellemben haladunk tovább,
akkor talán több eredményt is tudunk elérni. Át is adnám a szót Szilágyi Tibor őrnagy úrnak.
Szilágyi Tibor őrnagy:
Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Néhány szóban szeretném kiegészíteni az írásos
beszámolónkat, amely elég részletes, és mélyreható, bár nyilvánvalóan minden kérdést nem
dolgoztunk ki. Úgy érződik a statisztikai számok és a visszajelzések alapján is, ha nem is teljesen megnyugtatóan, és minden kizárólagos problémát megoldva, de sikerült szinten tartani
azt a helyzetet, ami korábban kialakult. 2010. év végéhez hasonló sorozatos jellegű, több lakost mélyen érintő betörések, lopássorozatok már nincsenek, illetve sikerült ezek elkövetőit
kézrekerítve, részben elfogva, részben eljárás alávonva, részben pusztán elilyesztve, a folyamatos és állandó rendőri szolgálattal. Volt időszak amikor napi szinten és folyamatosan jelen
voltunk a településen, segítséget kaptunk más rendőri szervektől, és rengeteg lakossági segítséget is kaptunk. Sikerült normalizálni annyira a helyzetet, hogy talán elviselhető, függetlenül
attól, hogy Ónodon komoly veszélyei vannak bizonyos szubkultúrák együtt ülésének, illetve
egymás mellett élésének. Azt viszont ki kell emelnem, hogy nem hasonlít Ónod a környező
településekre. Több pitiáner ügyekben vagyunk kénytelenek lépni, és örülünk is a lakosság
olyan irányú bizalmának, hogy apróbb ügyekben is teszi a feljelentéseit, ami nem volt jellemző a korábbi években, de nyilván azért vagyunk, hogy ezeket megoldjuk. Mi azt tapasztaltuk,
azt érezzük, hogy nincs felháborodást eredményező közhangulat, nincs olyan cselekménysorozat, amely ezt előidézné, bár kétségtelen, hogy ennek a veszélyei időnként fennállnak.
Egyenlőre tartjuk a frontot, és úgy érzem, hogy a lehető legjobb arányban ezt ki tudjuk használni.
Köszönöm a figyelmet és ha valakinek van kérdése tegye fel.
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Majoros Flórián őrnagy:
Örülök neki, hogy Önök is úgy értékelik, hogy nagyon jó a kapcsolat a rendőrség és az önkormányzat között. Mi évek óta arra törekszünk és szeretnénk, ha az elkövetkezendőkben is
ez a kapcsolat az önkormányzat, a rendőrség, illetve a lakosság között ilyen jó színvonalú
legyen. Az emődi rendőrőrs munkájával kapcsolatban ki kell emelnem, hogy megítélésünk
szerint, a szakmai irányítás megítélése szerint jól működik, jó a vezetés, jó az állomány,
eredményeket érnek el, elhivatottak, szakmailag magas színvonalon végzik a munkájukat.
Amennyiben segítséget kérnek a kapitányságtól, ezt mi, ha lehet, akkor meg is adjuk a részükre, akár megerősítő erők bevonásával, akár a saját állományunkból. A beszámolót olyan részletesen próbáltuk meg elkészíteni, hogy minden olyan adatot tartalmazzon, ami alapján le
lehet következtetéseket vonni a miskolci rendőrkapitányság munkájáról. Ki szeretném emelni,
hogy ugyan nem a leggazdagabb megyében, illetve környéken élünk, annak ellenére 2011.
évben nem nőtt a miskolci rendőrkapitányság illetékességi területén elismertté vált bűncselekmények száma, sőt, egy minimális 2 %-os csökkenés van, és hogy kihasználjuk maximálisan a jogszabályi lehetőségeket, mind bűnügyi szempontból, mind közbiztonsági szempontból. Az elmúlt évben több mint 900 esetben alkalmaztuk a szabálysértési őrizet lehetőségét,
ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elkövető, aki szabálysértést követett el, bíróság elé került,
ítéletet kapott, nem úszta meg, mint a régebbi időszakban egy feljelentéssel, és majd csak
idővel lett belőle döntés. Mostanság az elkövetést a lehető leghamarabb követik a szankciók,
és mi ezt következetesen gyakoroljuk is, és gyakorolni fogjuk is az elkövetkezendőkben is.
Ugyanez vonatkozik a bűncselekményekre. Arra törekszünk, hogy a bűncselekménytől számított 30 napon belül, de ha lehet 3 napon belül az elkövető bíróság elé álljon. Ezekből az
ügyekből is kb. 300 volt, és ezt is szeretnék ezeknek a számát is 50 %-al megemelni 2012ben. Kapitány úr nevében szeretném megköszönni a támogatásukat amit 2011. évben nyújtottak a részünkre. Reméljük, hogy ebben az évben is hasonló eredményeket szinten tudjuk tartani, nem lesz romlás, ennek érdekében mi mindent meg fogunk tenni.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és ha kérdésük van természetesen szívesen válaszolok
rá.
Vizsolyi Csaba alezredes:
Köszönöm szépen a lehetőséget, két kollégám elég részletesen ismertette a beszámoló tartalmát a kapitányság és az őrs elmúlt évi tevékenységéről. Engem Dr. Vereckei Csaba tábornok
megyei főkapitány úr kért fel, hogy képviseljem, mivel. Főkapitány úr egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Mint osztályvezető úr is jelezte, a miskolci rendőrkapitányság munkája a megyében elég meghatározó. A megyében a főkapitányságon kívül, illetve
annak az alárendeltségében 10 városi rendőrkapitányság dolgozik, de 9 rendőrkapitányság
együttesen közelíti meg Miskolcnak az ügyforgalmát, egyéb tevékenységét. Ezen a szervezeten belül működik az emődi rendőrőrs akinek az illetékességi területéhez kapcsolódik Ónod
község is. Én ónodi kötöttségű vagyok, itt születtem, ide jártam általános iskolába. Reggelente
azzal kezdem, hogy átnézem a jelentéseket, és hála istennek elég ritkán látom közte Ónodot,
mint elkövetési helyet. Természetesen, mint a beszámoló is mutatja, történek bűncselekmények, de az országban, a megyében nincs olyan település, ahol nem történne bűncselekmény,
viszont ezek a bűncselekmények olyan jellegűek, amiket jelenleg a kollégáink, rendőreink
kezelni tudnak az önök aktív, hatékony közreműködésével, és ezúttal szeretném én és a főkapitányság köszönetét kifejezni.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és ha kérdésük van tegyék fel.
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Tarnóczi József polgármester:
Az elmúlt időszakban nagyon elszaporodtak a különböző apró színesfém tolvajlások, amik
rendőri szempontból kivitelezhetetlenek, mert minden egyes aknafedélre nem ültethetünk
rendőrt. Hihetetlen számomra, hogy amikor kivágnak egy egész kertben több fémoszlopot
flex-szel, hogy azt senki nem látja és nem hallja. Szeretném elfogadtatni lakossággal, hogyha
tudnak valamit mondják el, és teljes titokban marad, csak tudjuk, hogy ki volt az, még ha rábizonyítani nem is tudjuk, de tudnánk, hogy ki a célterület. Tavaly is akikről pontos leírás
volt, több hónap alatt ugyan, egy kis szerencsével eltudták őket fogni.. Nem tudom, hogy hogyan lehetne azt a fajta félelmet az emberekben letörni, hogy tényleg el kezdenének segíteni,
mert most még ellopnak ezt-azt, és szemetelnek, viszont életellenes bűncselekmények nem
történnek, de ha az ilyeneket nem fogjuk meg, akkor lehet hogy a következő lépcsőfok pedig
már az lesz. Azt hiszem, hogy ez közös probléma, közös felelősség.
Vizsolyi Csaba alezredes:
Én a gát áttörésre annyit hadd reflektáljak már, hogy a félelem a lakosság körében, mivel inkább nem tanúskodnak, inkább nem szólnak, hogy nehogy gond, probléma legyen. Az a legjobb megoldás ebben az esetben, hogy a bűnelkövetést a büntetés minél hamarabb kövesse,
mert ha azt látja a tanú, hogy elment, bejelentette, tanúskodott és még mindig szabadlábon
van az elkövető, az nem biztos, hogy a rendőrségnek a felelőssége. Súlyozni kell bizonyos
kategóriákat, bizonyos bűncselekményeket. Egy faoszlop kivágásáért nem biztos, hogy előzetes letartóztatásba helyez valakit a bíróság, viszont arra megvan a lehetőségünk, törvényadta
jogunk, hogyha a tényállás tiszta, tanúk is vannak, látták, és még ha beismerésben is van az
elkövető, akkor három napon belül a bíróság ítéletet tud hozni. Akkor azt mondja az állampolgár, hogy van értelme, hogy elmentem tanúskodni.
Bordás Géza RKÖ elnöke:
Elnézést kérek, később jöttem és nem hallottam a beszámolóját a rendőrségnek. Egyetlenegy
kérésem lenne, hogy a rendőrség helyi vezetésének szorosabb legyen a kapcsolata a helyi kisebbségi önkormányzattal, ezáltal is jobban megtudnánk fogni akár az elkövetőket is, és volna
visszatartó ereje is ennek. Ebben én partner vagyok, jó a kapcsolatom a megyei főkapitánnyal,
ismerem is az egész vezetőséget, elég gyümölcsöző volt a kapcsolatunk és ezután is remélem,
hogy az lesz.
Még egy kérésem lenne, ma volt egy jelzés felém, hogy este 10 után egy piros kocsival itt a
faluban járkálnak, és jobban oda kellene rájuk is figyelni.
Szilágyi Tibor őrnagy:
Rendben van, majd ezt megbeszéljük, hogy hogyan legyen a továbbiakban.
Vizsolyi Csaba alezredes:
Megalakult egy területi kisebbségi munkacsoport, akinek pontosan az a feladata, hogy a kisebbségi önkormányzatokkal is kapcsolattartás. Ennek a munkacsoportnak 5 vagy 6 tagja van,
a vezetője a megyén a Közrendvédelmi Osztály vezetője a Putyinka Tamás úr, és nekik pontosan ez a feladatuk, természetesen a helyben dolgozó kollégáknak is, de ezeknek a munkacsoportoknak pontosan ez a feladatuk, az együttműködés kezelése, a problémák megoldása.
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Nem régen kezdte meg a munkáját, minden szakterületről van kolléga, be lett delegálva, biztosan, ha oda kerül a sor Önöket is meg fogják keresni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nekem egy észrevételem lenne csak, hogy örülünk, hogy több rendőrt lehet látni a faluban,
mert mostanában azt tapasztaltuk az utóbbi időben, hogy sokan fiatalok jönnek és állítgatnak
meg embereket, igazoltatnak alkalmanként és eleve már ha látjuk őket, hogy itt vannak a faluban, ennek egy nagyon jó hatása van. Örülünk annak, hogy olyan itt az egyik körzeti megbízott, illetve az egyik rendőr, akinek személyes kötődése is van Ónodhoz, és tényleg nagyon
jól képviseli a dolgokat a rendőrség és a lakosság között. A bűncselekményekre visszatérve,
nagyon sokan vannak olyanok, hogy nem is csak félelemből, nem mennek tanúskodni, hanem
akinél történik valamilyen bűncselekmény, az sem tesz feljelentést, azzal, hogy minek menjen, úgy sem lesz meg aki csinálta. Az emberi nemtörődömség is hozzájárul ehhez.
Tarnóczi József polgármester:
Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a beszámolót, és megkérem a képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a rendőrségi beszámolót, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

a Miskolci Rendőrkapitányság beszámolóját tudomásul veszi.

Tarnóczi József polgármester:
Még annyit hozzáfűznék, hogy van feladatunk mindannyiunknak, ezt ugye megbeszéltük.
Remélem az előző évnél még nyugodtabb év elé nézünk, bár biztos, hogy lesznek gondok,
problémák, próbáljuk meg közösen kezelni és ha egymást barátnak tekintjük, nem pedig ellenfeleknek, akkor azt hiszem jó úton járunk. Az önkormányzat részéről és a képviselőtestület részéről a maximális együttműködő készséget fel tudom ajánlani és persze a lakosság
részéről is. Nagyon szépen köszönöm a beszámolót, köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltek minket, és további jó munkát, sok sikert kívánok.
2.np:/ Beszámoló a gyemekjóléti családsegítő szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Tarnóczi József polgármester:
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Bernáth Zoltánné intézményvezetőt. Azt kell, hogy
mondjam, hogy elindult egy olyan folyamat, amellyel egyre rendezettebb munkakapcsolat van
a különböző társszervekkel, iskolával, óvodával és az egészségügyi szervekkel is kezdünk
normalizálódni. Egyre jobban előtérbe kerül a családsegítés és gyermekvédelem. Szeretném
felkérni intézményvezető asszonyt, hogy az írásos beszámolóját, amit mindenki megkapott
kiegészítse.
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Bernáth Zoltánné intézményvezető:
Köszönöm szépen polgármester úrnak a bemutatást. A számokkal nem akarok foglalkozni,
azok magukért beszélnek, inkább az intézményről. A családsegítő szolgálat 2006. évtől indult
itt Ónod településen és a gyermekjóléti szolgálat pedig 2007. január 1-től, egy összevont intézményként, melynek én vagyok a vezetője, két családgondozó kolléganő dolgozik velem
együtt. Három településen látjuk el ezt a két tevékenységet, és ez kb. 7000 fős ellátotti területet jelent, egy gondozó van a családsegítő szolgálatnál és egy a gyermekvédelmi szolgálatnál.
A beszámolómból annyi kimaradt, hogy a tavalyi év folyamán a Kormányhivatal és a Megyei
Módszertani Központ a megalakulás óta, egy átfogó ellenőrzést végzett az iratokat tekintve,
szakmai munkát vizsgálva. Nem találtak hiányosságot az intézmény szabályzataiban sem, a
működésében sem, és a szakmai munkájában sem. Egyetlen egy dolgot javasolt a kormányhivatal tisztviselője, hogy mivel nagyon nagy az ellátotti terület, hogy a gyermekjóléti szolgálatnál még egy fő alkalmazása indokolt. A szűkös anyagi helyzet még ezidáig nem tette lehetővé, hogy ezt az előírást teljesítsük. Az eltelt időszak alatt ennek a két feladatnak az ellátása
ilyen formában egyik társult önkormányzatnak sem került még saját forrásába, eddig mindent
meg tudtam oldani a normatívából és a finanszírozásból. Ónod településen elég sok segítséget
kaptunk élelmiszer segélyek, illetve vetőmag osztásra. Egyeztettünk az alpolgármester aszszonnyal, képviselőkkel, sőt még a kisebbségi önkormányzattal is, bár még így is vannak elégedetlenségek a segélyezettek körében. Nagyon sok segítséget kapok az intézményektől, le
tudunk ülni beszélgetni, kezd korrekt munkakapcsolat kialakulni közöttünk. Én a magam részéről nem akarom szaporítani a szót, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok, ha tudok.
Bordás Géza RKÖ elnöke:
Azt szeretném mondani, hogy ne csak a segély vagy élelmiszer osztásoknál keressük már
egymást, hanem a családoknak a problémás eseteiben is.
Bernáth Zoltánné intézményvezető:
Én nyitott vagyok, aláírtuk az együttműködési megállapodást is és az azt jelenti számomra,
hogy egy korrekt munkakapcsolat induljon el, bármiféle gondod problémád van természetesen keress meg.
Tarnóczi József polgármester:
Kaptunk egy lehetőséget a Magyar Katolikus Karitaszon keresztül arra, hogy a rászorultakat
hozzásegítsük ahhoz, hogy dolgozhassanak. A végleges lista az amit a Katolikus Karitasz
véglegesített, fejléces papírral ellátott, lebélyegzett. Nálad is van egy névsor és te felelősséged
is, hogy ha nincs valakinek szerszáma hozzá, adunk ugyan, de vissza kell hoznia, mert ha nem
levonjuk tőle. Több mint 200 családot tudtunk támogatni vetőmaggal. Mindenkinek az a feladata, hogy kezdjük el őket ösztökélni, segíteni, motiválni, hogy csinálják. Azt kellene elérni,
mint kisebbségi önkormányzatnak is, hogy minél több embert bevonni ebbe a programba,
mert ha elkezdi művelni a földjét, lehet, hogy erre rá tudunk tenni egy kisállat programot is.
Így tudnánk segíteni azokat, mert akiknek nincs munkahelyük legalább legyen egy kis háztájija, hogy legyen mihez nyúlni, tudjon gazdálkodni, amivel valamit tud kezdeni. Ez egy alapcél,
és ez egy közös cél. Láttam olyat, hogy tele van az udvara irgalmatlan szeméttel, hogy azzal
mit tudnánk kezdeni, mert a szemét tetején nem fog tudni kertészkedni. Aki akar, annak segít-
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séget nyújtunk, és ha siker lesz, az atyával is beszélgettünk, bár döntés még nincs róla, de
tovább megyünk.
Bernáth Zoltánné intézményvezető:
Az atya megkért, hogy mivel a katolikus karitasznak nincs itt a környéken helyi szervezete,
úgy beszéltük meg, hogy én ezt a kezdeményezést összefognám, és a három településsel
megbeszélve, esetleg ónodi központtal kialakítanánk egy ilyen együttműködő szervezetet,
ahová személyesen lehetne közvetíteni feléjük a kérvényeket. Nem tudom, hogy mit szóltok
hozzá?
Tarnóczi József polgármester:
Lehetne esetleg a TÁMOP-os programot is ehhez kapcsolni, nagyon sok dolgot kellene ezzel
kapcsolatban intézni, tudom, hogy ez egy szélmalomharc, de nagy lehetőség.
Bernáth Zoltánné intézményvezető:
Sok munka lenne vele, de azt mondta, hogy nagyon sok olyan programjaik, lehetőségeik vannak, például gyermektáboroztatás, különféle olyan programok ami a munkánkba is vág.
Tarnóczi József polgármester:
Arra kellene inkább koncentrálni, hogy a létük biztosított legyen, mert az rendben van, hogy
egy hétig jól él, a többi 51 héten meg éhes. Ilyen irányba kellene eltolni az egész történetet.
A vetőmagosztásnál, hogy miért a segélyesek voltak a célcsoport, az azért van, mert nekik
írtuk elő kötelezően ezt a munkát, és az is tény, hogy ez a 200 fős nagyságrend volt az, amit a
szervezet meg tudott finanszírozni és azt gondolom, hogy ez is nagy segítség, mert a vetőmag
nagyon drága. Egy családra lebontva, 4-5 eFt.
Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor kérem a képviselőtestületet, hogy aki Bernáth Zoltánnné
intézményvezető asszonynak a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm szépen intézményvezető asszonynak a tájékoztatást, és az eddigi munkát.
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Bernáth Zoltánné intézményvezető:
Köszönöm a figyelmet, és további jó munkát kívánok.
3.np: A 2011. évi utolsó előirányzat módosítás és a zárszámadás elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság a 201l. évi utolsó előirányzat módosítás és a zárszámadást 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 2011. évi utolsó előirányzat módosítás és a zárszámadást megtárgyalta, és 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

2011. évi utolsó előirányzat módosítás és a zárszámadást megtárgyalta,

-

azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A módosítás és a zárszámadás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.np:/ A 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi zárszámadási rendeletet megtárgyalta. Megkérdezem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a bizottság döntéséről.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi zárszámadási rendeletet megtárgyalta, elfogadásra javasolja
a Képviselő-testület felé.
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Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm.
Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki egyetért a 2011. évi zárszámadási rendelettel, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm szépen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelete
a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
550.775 E Ft Költségvetési bevétellel
537.634 E Ft Költségvetési kiadással
35.652 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és a 2/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/a.
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 4. és a 5. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. melléklet
szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint
a 8. melléklet szerint fogadja el.
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(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó,
illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését
a 13/1/a., a 13/1/b., a 13/1/c. a 13/1/d., és a 13/1/e. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
13/3/a. mellékletben foglaltaknak szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített
vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., és 14/c. mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a
14/c. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.,
17/c., és a 17/d. mellékletek szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. mellékletben szereplő
adatok alapján hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011.
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik)

5.np:/ ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés:
Tarnóczi József polgármester:
Mint tudjuk a tavalyi évet ez által sikerült túlélnünk. Az ez évi koncepciónk, hogy továbbra is
szeretnénk az ÖNHIKI pályázatokon indulni. Ez egy olyan lehetőség amiről nem mondhatunk
le, nemcsak a számlatartozások, hanem a társulási tartozások, és különféle tartozások. Itt már
elég komoly előkészítő munka volt a pénzügy részéről, hogy mi is az amit beadunk, sajnos
van elég sok tartozásunk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nekem lenne egy kérdésem a második ponthoz kapcsolódóan, hogy a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012-ben ilyen jogcímen. Hogy ez mit takar.
Dr. Kiss Krizstián jegyző:
Az iparűzési adót így szoktuk betervezni. Ez az egy helyi adónk van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor nincs más, mint építményadó?
Dr. Kiss Krizstián jegyző:
Nincs más. Így kéri a rendelet. Korábban is így volt, ez folyamatos.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor jó.
Tarnóczi József polgármester:
Vannak feltételek, hogy minek kell megfelelni, hogy egyáltalán ÖNHIKI-t lehessen beadni.
Azok az önkormányzatok elég nagy bajban vannak ÖNHIKI ügyben, akik lemondtak az iparűzési adóról.
Aki támogatja, hogy beadjuk az ÖNHIKI-s pályázatot, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.
V.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő vagy a feletti.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 8.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 18.000 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

6.np:/ A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Az előterjesztésben is leírtam, hogy a közbeszerzési törvény alapján minden évre vonatkozóan kell egy ütemtervet készíteni, hogy milyen közbeszerzések várhatóak az adott évben, ezeknek van egy kódszáma, amit hozzárendeltem, ezt így kötelező. A törvény 33. §-a rendelkezik
erről. Egy gépjárműbeszerzés lenne, ez a szociális pályázatban van, továbbá abban van a Polgármesteri Hivatal bővítése, a közösségi ház, az a kisléptékű pályázat, abban van az út és járdaépítés. Ezek a pályázatok.
Tarnóczi József polgármester:
Ezzel nagy történet nincs, ha nyerünk, vagy még valami jön hozzá, akkor örülünk neki, ha
meg nem nyerünk, akkor nem írjuk ki a közbeszerzést, akkor módosítjuk majd.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
A szabályzatunkat, azt már korábban elfogadtuk. A tervet pedig évről-évre majd meg kell
újítani.
Tarnóczi József polgármester:
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor felkérem a testületet, hogy aki a
2012. évi közbeszerzési tervet elfogadásra javasolja, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze.
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Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megtárgyalta a 2012. évi közbeszerzési terv részleteit
a 2012. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:

A közbeszerzés tárgya és menynyisége

I. Árubeszerzés
gépjármű
beszerzés

CPV
kód

34114300

Ónod Község Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
az eljárás
megindításának,
szerződés
Tervezett illetve a teljesítésének
Irányadó
eljárási
közbevárható időeljárásrend
típus
szerzés pontja vagy a
megvalósí- szerződés
tásának
időtartama
tervezett
időpontja

nemzeti
eljárásrend

II. Építési
beruházás
Polgármesteri
nemzeti
hivatal bőví- 45215222 eljárásrend
tés
Közösségi tér
nemzeti
45212000
kialakítás
eljárásrend
nemzeti
Útépítés 45233123
eljárásrend
nemzeti
járdaépítés 45233161
eljárás
III. Szolgáltatásmegrendelés

Sor kerül-e
vagy sor került-e az
adott közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

egyszerű

2012. júni- 2012. auguszus
tus

nem

egyszerű

2012 júni- 2012. auguszus
tus

nem

egyszerű
egyszerű
egyszerű
-
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2012 júni- 2012. auguszus
tus
2012 júni- 2012. auguszus
tus
2012 júni- 2012. auguszus
tus
-

nem
nem
nem
-

IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási konceszszió

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.np:/ A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
elfogadása
Tarnóczi József polgármester:
Mindenki megkapta ezt az anyagot is, ezzel kapcsolatos kérdés, felvetés van-e? Jegyző úr
esetleg valamilyen kiegészítést kívánsz-e tenni?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Igazából itt is le van írva a jogszabályi kötelezettség, tavaly átfogó ellenőrzés volt a pénzügyi
csoportnál. A jelentés tartalmazza a megállapításokat, van egy általam készített intézkedési
terv, azt jóváhagyták. Sok olyan dolog van benne, ami már ezek közül megvalósult. Jogszabály szerint kötelező az elfogadás.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az a baj, hogy elég sok hibapontot állapítottak meg, és mégis azt írják, hogy ezek megszüntethetők, meg ahogy mondtad is jegyző úr, hogy már menet közben sok mindent korrigáltatok,
az utóellenőrzéskor valószínűleg már semmi probléma nem lesz. Ezek nem olyan hibák amiket ne lehetne javítani.
Tarnóczi József polgármester:
Egyébként, ha megszűnik a kistérség nem tudom mi lesz, mert ha nincs itt Szihalmi Tibor és
csapata nagyon-nagyon komoly szakmai munkát végeztek, mivel ez arról szól, hogy ők tárják
fel a hibákat, ne pedig az állami számvevőszék, vagy egyéb felettes szerv. Rengeteg olyan
szakmai útmutatást kaptunk amivel nagyban segítettek minket. A pénzügy ilyen, folyamatosan változik a világ, változnak a jogszabályok, nem biztos, hogy mindig naprakészek vagyunk.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Például ami a 10-es pontban is van, a szociális kölcsön behajtására tett intézkedés.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, ezt már többször is felvetették, mivel az elmúlt években többször is adott az önkormányzat úgy szociális kölcsönt, hogy semmiféle intézkedés nem történt ezeknek a visszafizetésére, behajtására, egyebekre, úgyhogy szeretném, ha majd ezekről a közeljövőben zárt ülés
keretében áttekintenénk ezt a listát, mivel összegszerűen elég sok, majdnem 2 millió forint. A
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belső ellenőrzésben is benne van, hogy valamit kell róla dönteni, mert ha nem lépünk semmit
akkor az hűtlen kezelésnek minősül. Erre hamarosan visszatérünk.
Ha kérdés nincs ezzel kapcsolatban, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a
2011. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentéssel, azt kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében,– megtárgyalta az Éves ellenőrzési
jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza.
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

8.np:/ Az óvodai intézmény intézményvezetői álláspályázatának kiírása
Tarnóczi József polgármester:
Az előterjesztésben ez nem volt benne. Azt tudjuk, hogy egy évre bíztuk meg a jelenlegi intézményvezető asszonyt, mert hogy az ő esetében a képviselő-testület jogosult erre, igazából
az ő esetében, a magyar állampolgárság, főiskolai végzettség, büntetlen előélet, előnyként
vettük a vezetői gyakorlatot, végzettséget igazoló okiratmásolatot, stb. Én megmondom őszintén, hogy a jelenlegi megbízott intézményvezető asszony, minden várakozásomat felülmúltan
teljesített az elmúlt évben. Ami rendkívül tetszik, hogy próbál költséghatékonyan megoldani
dolgokat, legyen az bármi. Meglepően sokat lobbizik, innen-onnan húz le pénzeket. Én a magam részéről őt fogom támogatni, de az majd kiderül, hogy kik fognak pályázni. A pályázat
kiírása mindenképpen képviselő-testületi döntés.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Ahhoz, hogy zavartalanul kezdődjön a tanév, ezt meg kell tenni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
A pályázatok benyújtásának a határideje?
Tarnóczi József polgármester:
Ezt automatikusan adja a rendszer, felrakjuk, és majd ki kell választani, amit jogszabály enged.
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Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Általában 30 nap és még erre jön rá az elbírálás. Úgy lett megbízva, hogy egy évig, július 1éig. A kérdés csak az, hogy a pályázati feltételeknél, hogy mennyi legyen a gyakorlat, és öt év
időtartamra?
Tarnóczi József polgármester:
Aki az óvodai intézmény intézményvezetői pályázat kiírásával egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

ónod község óvodai intézmény intézményvezetői pályázatát megtárgyalta,

-

a pályázat kiírásával egyetért, azt jóváhagyja.

(Pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.np:/ Gyógyszertárnak szánt helyiséggel kapcsolatos döntés:
Tarnóczi József polgármester:
Mint tudjuk, és volt is már erről szó, sajnos a gyógyszertárunk csődbe ment. Több érdeklődő
van, úgy néz ki, hogy gyógyszertárunk lesz, az a kérdés, hogy mikor. A főgyógyszerész úr
tájékoztatása szerint, kb. május közepén tudják Mártikától visszavonni a licens személyi jogát, akkor megnyilatkoztatják a nyékládházi patikát, mint a legközelebbi és a jogszabály szerint övé az elsőbbség. Amennyiben nem tart rá igényt, akkor a már beadott két pályázó közül
választ, figyelembe véve, hogy kinek van a közelben anyapatikája, stb. az fog létesítési engedélyt kapni. Még lehet olyan is, ha valaki betámad anyapatikával, annak viszont a lebonyolítási ideje hosszú. Fiókpatikánk lehet, akár két hónapon belül, de anyapatika, akár egy év is
lehet. Mi ragaszkodunk hozzá, hogy személyi patikánk legyen, és az kitolódhat 5-6 hónapig.
Most elindult a keresgélés, hogy hol legyen. Az önkormányzatnak egyetlen egy helyisége
van, ami átalakítható némi költséggel és ez a Korona söröző mögötti konyharész. Volt aki már
megnézte, fiókpatikának alkalmas lenne, és a kultúrház felől tudnánk a bejáratot biztosítani.
Sajnos úgy néz ki, hogy a meglévő gyógyszertárat nem lehet megvásárolni. Az eddigi érdeklődők közül aki megnézte, azt mondta, ha nem talál más ingatlant, más lehetőséget, akkor
érdekelné ez a helyiség, és átalakítaná. Az a nagykérdés, hogy az önkormányzat képviselőtestülete mit gondol erről, hogy biztosítsuk-e ezt a lehetőséget, vagy ne biztosítsuk, nekünk
nem kellene döntenünk, hogy ki legyen, csak annyit kellene kikötni, hogy azzal kötünk bérleti
szerződést, aki létesítési szerződést hoz. Meg is véleményeztettük, az ÁNTSZ is azt mondta,
hogy szerinte az alapterület megfelel. Ennek az átalakítási költségét olyan 1,5-2 millió Ft-ból
ki lehet hozni, ennyit neki bele kellene fektetni, persze a bérleti díjból ezt az összeget levonnánk.
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Szerintem a bérleti díjat havi 40 eFt-ban kellene meghatározni, de ha van más javaslat, mondjátok. Hangsúlyozom, hogy még nézegetik az Unió Coop-nak a helyiségét is, állítólag ő 25
eFt/hó bérleti díjért is odaadná.
Nekünk igazából most abban kellene döntenünk, hogy ha bármilyen lehetőség adódik, akkor
ne kelljen azonnal testületi ülést összehívni, hanem mihamarabb megegyezhessünk.
Arra szeretném kérni a testületet, hogy felhatalmazást adjon, egyrészt, hogy ebben az ügyben
tárgyalhassak, másrészt pedig ha megállapodunk akkor, 40 eFt/hó bérleti díj és két éves moratóriummal. Minden szereplővel, aki hajlandó lesz ezt aláírni, akkor aláíratjuk ezt a szerződést.
Aki egyetért az elmondottakkal, kérem kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

felhatalmazza Tarnóczi József polgármestert arra, hogy a gyógyszertár kialakítása érdekében, az önkormányzat tulajdonában lévő, Korona Söröző mögötti konyharész
bérbeadásáról tárgyalásokat folyatasson.

-

továbbá a bérleti díjat erre a helyiségre 40 eFt/hó összegben határozza meg, 2 éves
moratóriummal.

10.np:/ Egyebek:
-

Konyhakert program:

Tarnóczi József polgármester:
Összeírtam néhány dolgot. A konyhakert program szóbakerült, arról mindenféleképpen akartam beszélni. Az tiszta, csináljuk, kínlódjunk vele.
Vida Miklós képviselő:
Azok akik kapják, van kertjük, de nagyon kevés van belőle felásva is.
Tarnóczi József polgármester:
Nézd, ha csak 50-60-an elkezdenének gazdálkodni, már az is egy jó eredmény lenne. Nem
arra kell számítani, hogy a 200 valamennyiből 198 meg is csinálja. Kell a pénz is, meg majd
kell egy kicsit a keménykedés is velük, de ez egy olyan dolog, amit el kellett indítani. Hála
Istennek, nem saját forrás, sikerült a Magyar Katolikus Caritas-sal felvenni a kapcsolatot, az ő
segítségükkel történt.
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Vida Miklós képviselő:
Jó dolog, de legalább, ha már megkapják, a vetőmagot, meg mindent, akkor legalább annyi
fáradságot vegyenek, hogy elültetik, gondozzák, hogy legalább lássák, hogy lesz belőle nekik
valami.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Fogjuk ellenőrizni.
Tarnóczi József polgármester:
Egyébként össze fogjuk járni az összes listásunkat, arra majd össze fogunk hozni egy valamilyen bizottságot, amely az RKÖ, családsegítő, önkormányzatból áll, nehogy az legyen, hogy
ez valaki, vagy valakik ellen irányul. Szépen végig fogjuk járni, és aki nem csinálja, azt szépen fel fogjuk szólítani, és ha annak ellenére sem, látunk semmiféle hajlandóságot arra, hogy
egy picit megpróbálja saját sorsát valamilyen irányba elmozdítani, akkor pedig az önkormányzati rendeletünk szellemében fogunk eljárni.
Az erőforrásainkat azokra kell koncentrálni, és azokat kell segíteni, akiken látszik, hogy akarnak valamit önmagukkal is kezdeni. Ott vannak bíztató jelek, de ezen sokat kell dolgozni.
A listán voltak olyan nevek, akikről látatlanban meg tudnám mondani, hogy nem fogja a vetőmagot elültetni, de azokat sem húzhattuk ki a névsorból. Még van 40 csomag, amiért ha
nem jönnek, akkor olyan rászorultnak adjuk, aki fog is vele mit kezdeni, de nem volt a listán.
-

Tájékoztatás az iskolával kapcsolatban:

Tarnóczi József polgármester:
Megtörtént az iskolai beiratkozás, 33 fő beiratkozott első osztályosunk van, tehát ez azt jelenti, hogy két osztályt kell indítanunk a rendeletünk szerint. Értesüléseim szerint egy gyereket
visznek el Muhiba. Nagy tisztelettel jelentem, hogy megállt az elvándorlás és remélhetőleg ez
így is marad.
-

Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás:

Tarnóczi József polgármester:
Pályázataink be lettek adva településfejlesztésre, szociális alapszolgáltatás fejlesztésére, és a
közbiztonsági pályázatra. Május közepére várható döntés.
Megjelent az Egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázat, aminek keretében megcéloznánk az orvosi rendelőnek az átalakítását, én azt gondolom, ezt már mindenképpen szükséges. Van egy koncepciós tervünk, ami a tervező kockázata, nekünk ez pénzünkbe ezidáig
nem került. Elkészíti az engedélyes tervet, és csak akkor kell kifizetni, ha nyer a pályázat. Az
elkészült koncepció alapján a meglévőhöz jönne egy bővítés, a jelenlegi az egész rész a gyermekorvosi rész lenne, az új pedig a fogorvosi és a tanácsadás az új részben lenne. A felsőrészben pedig akadálymentesítés nélkül, mivel hogy nem a köz részre, személyi tartózkodó,
öltöző, adminisztrációs helyiség, konyha lenne kialakítva a pályázat részeként. Ez még egy
koncepció, még változhat. Minden érintett megkapta a tervet. A pályázat összességében 60
MFt, magára az építésre 40-41 MFt lesz. A kiírás szerint 95 %-os a támogatás. A terv szerint
komplett tetőcsere, nyílászáró csere, épületgépészet és kap egy külső burkolást is. Gyakorlati- 18 -

lag mindent, vezetékezéstől kezdve, mindent át kell szabni, fel kell újítani. Annyi pénz nincsen ebben a projektben, hogy még a felnőtt orvos is odamenjen.
Kidolgozás alatt van, egy TÁMOP-os 6.1.2 pályázat, ami szintén egészségügy témakörbe vág,
különböző egészségügyi programok, egészségnevelés, iskolában, óvodában, lehet például
egészségnapot finanszírozni, szűrőprogramokat. Nem egy nagy összeg, 5 és 10 MFt közötti
összeg, jelenleg még az előkészítési munkák folynak, még pénzünkbe nem került, a projekt
bizonyos része előfinanszírozott, bizonyos része utófinanszírozott, ha összeraktuk a teljes
anyagot, a testület elé visszük. Egy komplex egészségi felmérés kell a településről, egészségi,
halálozási rátáktól kezdve, egy egész komoly egészségprogramot kell írni.
Van egy, már elindult programunk, szintén TÁMOP-os program, ott Sajóhídvég a gesztor
település, Jakab Zsolt a programnak a vezetője, ő egy szakmai stábbal a mély szegénységben
élő családok támogatására szól ez az egész történet. Ezzel kapcsolatban már volt egy megbeszélés, ahol alpolgármester asszony is ott volt, és felkérem, hogy egy pár szóban ismertesse az
elhangzottakat.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A mély szegénységek közösségi integrálása Sajóhídvég és környéke, ez a címe ennek, ami
egy támogatást és szolgáltatást jelent. Ez nem egészen arról szól, hogy anyagilag támogatják a
résztvevőket, hanem megpróbálják nekik megmutatni, felkészíteni arra, hogy hogyan kellene
élni. Szociális közösségfejlesztés és vidékfejlesztés, ez a lényege, 10 település vesz részt ebben a projektben, 78 családot segítenek, 26 hónapon keresztül és ez azt jelenti, hogy Ónodról
is kb. egy 7-8 családot tudnak segíteni. Megvan a stáb aki ezt végzi, és minden településről
kellene, hogy legyen egy mentor, lehetőség szerint a mentor személyének olyan embernek
kellene lenni, aki jól ismeri ezeket az embereket, nem feltétlenül kell, hogy ő is rászorult legyen, kitétel még az is, hogy írni, olvasni, számítógép használata, legalább minimum érettségije legyen. Ő tartja a kapcsolatot a projekt menedzsmentjével, az első lépés az volt, hogy
átbeszéltük, hogy milyen gondokkal küszködnek ezek a nehéz sorban lévő családok, és hogy
hogyan lehetne rajtuk segíteni, különféle előadásokat, pénzügyi tanácsadást terveznek nekik,
illetve, a csoport és a mentorok majd együtt fogják kidolgozni, hogy hogyan lehetne őket segíteni. Kérnek segítséget abban, hogy ki legyen az a 7-8 család, persze ebben az is fontos,
hogy ők maguk is akarjanak ebben résztvenni, és próbáljanak a saját sorsukon túllépni, és
segíteni maguknak, megtanulni, hogy hogyan lehet a meglévő pénz gazdaságosan beosztani,
megtermelni maguknak az élelmiszert, gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokról és minden
másról amire igényük van megtanítani.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást, nagy erőkkel megindult a történet, majd meglátjuk, megvan ebben
a lehetőség. Az ami tetszik még ebben, hogy az egyházak is be vannak vonva a dologba. Szóba került az is, hogy ebbe a földprogramba is amit elkezdtünk, lassacskán beszállnának. Lehet
azt is, hogy ezek közül a családok közül, aki termel, megkeresni, hogy ők szeretnének-e magukkal valamit kezdeni. A kliensek számára az a rossz hír, hogy fizetést kap és csinálja, hanem kap lehetőséget, hogy iskolai végzettsége, szakmája legyen és több szakember foglalkozik egy családdal. Alpolgármester asszony is be lett vonva ebbe a folyamatba, remélem a
szemét rajta tartja ezen a történeten, remélem tanulságos volt ez a megbeszélés, eléggé összecsapnak ezek a különböző koncepciók.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Nekem ott reggel az volt a félelmem, és nem egészen pozitívan mentem oda, mert látom az
iskolákban, hogy állandóan integrálunk, és nem biztos, hogy azokhoz az emberekhez jut el,
hanem akik ezt csinálják, azok élnek meg belőle nagyon szépen. Meg az iskolában is az a
probléma, hogy annyira adminisztrálnak, hogy ténylegesen arra jut a legkevesebb idő, hogy a
gyerekkel foglalkozzanak, mert olyan követelmények vannak, és amikor én már egy ilyen
dolgot meghallok, hogy integrálunk, akkor mindig az van bennem, hogy papíron integrálnak,
a valóságban, pedig majd mi történik.
A végén azt szűrtem le, hogyha közösen segítünk, és olyan embereket találnak meg, hogy
nem az a fő cél, hogy neki ebből anyagi haszna lesz, hanem megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni, hogy nekünk is és mindenkinek élhető legyen, akkor talán nagyobb lesz az
eredmény. Olyan emberek kellene, hogy tegyék ezt, akit segítő szándékkal, és nem parancsoló
módon, teszik ezt és akinek a szavára adnak, egy hiteles személyiség is, és felvállalják azt,
hogy segítenek, és megtanítják őket pl. a befőzésre, lekvárkészítésre is.
Tarnóczi József polgármester:
Itt semmi nem kötelező, ha Ónod esetében is találunk egy 7-8 családot, akkor van, ha csak
egyet, akkor azt fogjuk megbecsülni, ha egyet sem, akkor viszont szomorú leszek, mert velünk van a probléma, de valószínű, hogy lehet.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Ennek a 7-8 családnak szól a dolog, de mások is részt vehetnek a programban. Valamit mindenképpen tennünk kell, mert gyakran tapasztaljuk azt, hogy kis segítséggel is túllendülnek az
emberek bizonyos dolgokon. Sokszor nem tudják, hogy hogyan intézzék el a dolgaikat, de ha
látják, hogy törődnek vele, lehet hogy nagyobb segítség neki, mintha pénzt kapna. A végére
már én is lelkes lettem.
Tarnóczi József polgármester:
Nem arról van szó, hogy jött valaki egy pályázattól, és akkor ő tudja biztosra, hogy mit kell
csinálni, hanem csak egy moderátorként teszi fel a kérdéseket, és hogy ki milyen választ ad,
aztán elég komoly viták alakultak ki, hogy ki mit gondol erről, és próbáljuk egymást meggyőzni, elfogadni a másik álláspontját. A résztvevők, egyház, egészségügy, oktatás, próbálják
egyeztetni, hogy ki hogy látja azt a problémakört és hogy milyen konszenzusra lehet jutni, mi
lehet az a jó megoldás, amivel ebbe bele lehet nyúlni. Ez egy folyamatos együtt kommunikálás kell hogy legyen. Elsősorban azok a szereplők, vannak benne, akik hivatásszerűen űzik
ezeket a tevékenységeket. Ez azok számára, egy plusz kommunikáció, és ne csak a hivatalos
csatornákon keresztül, hanem például vonjuk be az egyházakat, azokat a személyeket, akiket
érdekel ez a program, hogy jelezzük, hogyha baj van, látjuk, hogy valakivel valamilyen élethelyzet van. Géza, Te is kaptál meghívót, és miért nem jöttél el?
Bordás Géza az RKÖ elnöke:
Nem meghívót kaptam, hanem e-mailt.
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Tarnóczi József polgármester:
Szerintem ugyanaz, én is e-mailt kaptam. Mert, hogy nagyon fontos itt a kisebbség szerepe.
Bordás Géza az RKÖ elnöke:
Még én azt sem látom át ebben az ínséges időben, mikor a megélhetéssel is problémák vannak, hogy a kisgyermekesek menjenek és okítsák őket naponta.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem kell fizetni érte, és nem naponta.
Bordás Géza az RKÖ elnöke:
Egy héten legalább egyszer.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem, nem.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, majd meglátjuk Géza. Egyenlőre meg kell találni egy olyan mentort, aki nem ellene van,
hanem felkarolja.
Pályázat ügyben most voltunk egy Széchenyi programiroda tájékoztatóján, sokmindent elmondtak, de talán ami minket fog érdekelni, hogy óvoda játszótérre lehet majd pályázni.
-

Magyar Közútkezelővel egyeztetés:

Tarnóczi József polgármester:
A mai nap folyamán 9 órakor volt a Magyar Közútkezelővel egyeztetés a Rákóczi úti aláírásgyűjtés ügyében, a nagy súlyú kamionforgalommal kapcsolatban. Csizmár János osztályvezető úr volt itt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től, az egyetlen javaslatuk a forgalomlassítás volt,
mégpedig úgy, hogy Sajólád és Muhi felől is egy-egy szakaszt 40-es táblával ellátni. Nem
lenne célszerű az egész települést, de már ez is nagy előrelépés lenne, a célját elérné a kezdeményezés. A 40-es sebességkorlátozást a rendőrség tudomásul vette és támogatja, tehát minden szakhatóság, aki ebben érintett, azt mondja, hogy legyen.
Az érintetteket összehívtuk és annyira érezhető a felháborodásuk, hogy a kocsik dübörögnek,
az ingatlanjaik tényleg mennek tönkre, magas a zajszint.
A másik amit megígért, hogy ezévben kerül felülvizsgálatra ennek a térségnek a közúti forgalmi rendje, meg fogják vizsgálni azt, a kérdést, hogy tudnak-e a kamionforgalomra valamilyen megoldást találni. Erre nem ígért meg semmit, hanem körbejárják a kérdéskört. Azt az
ígéretet kaptuk, hogy 1-1,5 hónap múlva ki lehet majd helyezni a táblákat.
Amikor majd fognak méltatlankodni Ónod lakosai a traffipax és egyéb büntetések miatt, majd
megmondjuk, hogy 200 aláírást gyűjtöttek a korlátozásra, ezzel szembe nem mehetünk, úgy
gondolom.
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-

Jótékonysági koncertről tájékoztatás

Tarnóczi József polgármester:
Május 6-ára a ravatalozó felújítására egy jótékonysági koncertet szervez Miklósi Béláné Nórika, a meghívók kiküldése folyamatban van, de mindenkit nagy-nagy szeretettel vár. Arra
kérek mindenkit, hogy az ismeretségi köréből hívjon már embereket, olyan szép programot
tud összeállítani. Megpróbálunk önkormányzati szinten is besegíteni. Majd meglátjuk, hogy
mennyi pénz gyűlik össze, merthogy a ravatalozó önkormányzati tulajdon, és hogy mennyi
pénzzel tudjuk majd megtoldani, mert ezt tényleg rendbe kellene tenni. Sajnos azokat a jellegű pályázatokat, amik a ravatalozók felújítására irányultak, leállították, előreláthatólag nem is
lesz. Adományokból vagy innen-onnan, majd meglátjuk mennyit lehet kihozni.
-

Ónodi nap megbeszélése:

Eddigi szokás szerint a Tűzoltó napra csatlakoztunk rá, és ami biztos, hogy a Tűzoltó nap június 24-ére rakták. A Honismereti Egyesület pedig június 23-ára szeretne egy ilyen honismereti napot szervezni, különböző előadókat hozni, Rákóczikkal stb. Célszerű lenne nekünk is,
mint önkormányzatnak ehhez csatlakozni, mivel mindenképpen segítséget várnak tőlünk, így
egy családi nappal egybeköthetnénk. Egy kis költségvetésű dolgot gondoltam, kis főzés, programok, saját erőinket bevetjük. Ez javaslat, hogy nem kellene külön időpontban gondolkodni,
hanem ezzel egybekötni.
Vida Miklós képviselő:
Szép két napot lehetne kihozni. A Honismereti Egyesület hol tarja a programját?
Solymosi Imréné alpolgármester:
Az aulában és a várban.
Tarnóczi József polgármester:
Nekünk azt kellene kitalálnunk, hogyha beszállunk ebbe, akkor mivel tudnánk ezt a két napot
színesebbé tenni, milyen programot tudnánk még hozzárakni, és egyáltalán, hogy akkor legyen-e a falunapunk. Azt gondolom, hogy az idén már csináltunk egy nagyszabású rendezvényt, mindig nagy csinnadrattával nem vonulhatunk fel. A Böllér Találkozó nagyon jól sikerült, nagyon jó visszhangja volt.
Vida Miklós képviselő:
Esetleg focimeccset is valamelyik délutánra összetudunk hozni, ha kell.
Tarnóczi József polgármester:
A vitézi rendtől kerestek, hogy akarunk-e május utolsó vasárnapján Hősök napi ünnepséget
csinálni, de nem kérnek semmit, csak szeretnének lejönni egy megemlékezés erejéig.
Május 27-e Pünkösd vasárnap.
Május 26-án pedig a honismereti kirándulás Sárospatakra.

- 22 -

Május 23-án Kihívás napja, melyre egy jelképes összeggel be kellene szállni, már 20 eFt-tal is
megelégednének.
Május 21-én az iskolában Musical verseny.
Május 27-ére akkor meghirdetjük a Hősök napját.
Június 9-ére egy szemét szedési napot kellene meghirdetni.
Vida Miklós képviselő:
A Volánnal kellene beszélni, mert a buszok mindig ott állnak meg a kereszteződésben, és Erzsike néni előtt seperik ki a szemetet, majd megfordulnak és beállnak a buszmegállóba.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Régebben már volt erről szó, és akkor abban állapodtunk meg, hogy a vásártérnél várakoznak,
nem pedig a kereszteződésben, ott lett nekik kijelölve a hely. Ez csak magánakció a buszvezetők részéről.
Vida Miklós képviselő:
A buszmegállókkal lesz-e csinálva valami, mert elég rossz állapotban vannak.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, tervben van, de most a munkások a vásártéren betonoznak, mert annyi dolgot előírtak
nekünk a szakhatóságok, hogy az valami hihetetlen. Portalanítani kell a vásárteret az élelmiszereknél, mert bezárathatják, ha nem lesz meg.
Vida Miklós képviselő:
Az emberek szóvátették a boltban, hogy virág lesz-e, mert már a környező falvakban megkezdődött a virágosítás.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, lesz, hamarosan.
Vida Miklós képviselő:
Még azt is sokan kérdezik, hogy Attilának hogyan lehetett megengedni, hogy a teraszt megépítse.
Tarnóczi József polgármester:
Ő végigjárta a köröket, beszerezte az építési hatóságnál, és a közútkezelőnél is beszerezte az
engedélyeket. Én kimentem hozzá, amikor problémák voltak, azt mondta, hogy megvan minden, mondtam, hogy akkor hozza be. Különben meg beszéltünk róla, és senkinek nem volt
ellenvetése.
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Gálné Tatár Mária képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor volt erről szó, mert én minden testületi ülésen itt
voltan, és ilyenre nem emlékszem. Arról is volt szó, hogy a képviselő-testület a közterületet
átadja?
Tarnóczi József polgármester:
Munkaértekezleten, és nem született konkrét döntés.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor, hogy csinálhatja meg, ha nem született konkrét döntés, akkor hogy kezdhetett hozzá?
Mert akkor ez azt jelenti, hogy nem kapott engedélyt. A szakhatóság is más, meg az is, hogy
Ónod község területén, tehát a közterületen Ő csak úgy kezdhetett volna építkezni, ha engedélyt kap az önkormányzattól. Akkor hogy kezdhette el?
Tarnóczi József polgármester:
Meg kell tőle kérdezni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem kell körbejárni. Azt mondtad, hogy erről már beszéltetek. Ha beszéltetek, az még nem
döntés. Ha döntés született, márpedig munkaértekezleten, úgy gondolom, hogy döntés nem
született. És mikor volt munkaértekezlet, amire én nem kaptam meghívást?
Tarnóczi József polgármester:
Nem tudom én hányadikán volt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ez volt a március 29-ei munkaértekezlet? És én erre miért nem kaptam meghívást?
Tarnóczi József polgármester:
Mert nem ez volt a fő motívum. Más egyéb volt.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Én úgy gondolom, hogy engem nem a polgármester és nem a jegyző választott meg, nem tudom ki döntött úgy, hogy ne kapjak meghívót, mint a többi testületi tag, hanem a falu, és ha a
falu megválasztott, akkor miért nem lehet, hogy ott legyek, amikor a falu ügyeiről szó van?
Miért nem kaptam meghívást? Ez hátrányos megkülönböztetés.
Tarnóczi József polgármester:
Ez nem egy hivatalos formula volt, ez egy beszélgetés volt.
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Gálné Tatár Mária képviselő:
És mint beszélgetésben, ilyet ami a lakosságot ilyen szinten érinti, mint Kállai Attilának a
terasza, akkor egy beszélgetés folyamán ebben lehetett dönteni?
Tarnóczi József polgármester:
Nem született benne döntés.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor itt valaki nagyon túllépte a hatáskörét, ha ebben döntés nem született, és ő mégis megépítette a teraszát, akkor itt egy sor olyan dolog történt, ami nem törvényszerű és nem jogszerű.
Tarnóczi József polgármester:
A beszélgetés során arra jutottunk, hogy ez egy támogatott dolog, de nem arról volt szó, hogy
ő kezdje el az építkezést, hanem arról volt szó, hogy az engedélyeztetési eljárásokat indítsa el,
ehhez képest ő nekiugrott és el kezdte csinálni. Én ezen össze is különböztem vele, és most
nagy kérdés, hogy ezzel mit kezdjek?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ez ennyi, hogy összekülönböztél vele? Ő megcsinálta, és nevet a markába. És akkor kész?
Akkor felesleges az önkormányzata, felesleges itt lennünk, ha bárki azt csinál amit akar. Ne
adja az Isten, hogy baj legyen, de ha ott a járdán elmegy egy óvodás csoport, annyira közel
van az úttesthez, hiába van ott a tuja, de ha valamelyik óvodás meglát egy hozzátartozóját,
kivágódik a sorból, ott hal meg. Akkor kit fog terhelni a felelősség? Aki engedélyezte, aki
kiadta az engedélyt, hogy ott legyen. Tehát közterület foglalási engedélyt nem adott ki neki az
önkormányzat. Ugye?
Tarnóczi József polgármester:
Nincsen neki semmi.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ha nincs neki engedélye, akkor el kell bontani. Aláírásgyűjtést fognak kezdeményezni a lakosok. Nagyon fel vannak háborodva rajta az emberek, hogy van aki mindent megtehet a faluban, és van aki semmit. Mindenki azt mondja, hogy el fogja maga előtt keríteni, mert ott szemetelnek, odapisilnek, meg ott minden történik. Akkor mindenki csinálhat azt maga előtt,
amit akar, mert ha nem volt rá engedélye, akkor ezek szerint mindenki azt csinál amit akar.
Tarnóczi József polgármester:
Kicsit bonyolultabb ez a kérdés egyrészt, másrészt meg az, hogy az emberek fel vannak háborodva? Gyakorlatilag, van Ónodon egy olyan szolgáltatás, hogy van egy éttermünk. A tulajdonos szeretné bővíteni szállodai szolgáltatássá, kávézó terasszá, igazából ő értéket teremt itt,
azok az emberek akik pedig fel vannak háborodva, azok meg sokszor csak rombolnak. Most
el lehet húzni a nyakán a kést annak aki megpróbál értéket teremteni, megpróbál valami pluszt
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adni ennek a falunak, és azért iparűzési adót is fizet, ha meg itt lenne valamiféle szállodai
szolgáltatás, panziót be tudna indítani, az a településnek egy pluszt adna.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nekem is, és Miklósnak is mondta már több lakos a faluból, hogy mi ehhez hogy adhatunk ki
engedélyt, fel vannak a faluban az emberek háborodva, hogy egy közterületet, hogyan lehet
így beépíteni.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, valami megoldást fogunk rá találni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Erre csak egy megoldás lehet, visszaállítani az eredeti állapotába. Ki tehetett volna valami fa
korlátot tenni, ami mobil.
Egyébként lenne még kérdésem a Böllértalálkozóval kapcsolatban, mivel még azóta nem volt
testületi ülés, és nem kaptunk róla beszámolást, hogy nyereséges volt, vagy veszteséges volt?
Tarnóczi József polgármester:
Mit tekintünk veszteségnek, és mit nyereségnek?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Gondolom, az a nyereség, ami a zsebünkben marad, a veszteség meg amikor mi fizetünk érte,
és még annyi sem jön be, amennyit kiadtunk.
Tarnóczi József polgármester:
Nem nullszaldós, és nem is volt az soha, a Böllértalálkozó. Mikor a Böllértalálkozó szóba
került, én mondtam a testületnek, hogy látom annak a veszélyét, hogy ezt nem lehet kihozni
nullára, mint ahogy nem is lehetett, viszont ezt leszámítva, volt egy nagyon színvonalas rendezvényünk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most nem azt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy nyereséges volt-e?
Tarnóczi József polgármester:
Nem volt nyereséges. Ez az utószámítások szerint, figyelembe véve a kifizetéseket és a támogatásokat, 1 MFt-jába került az önkormányzatnak.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Mert a faluban azt beszélik, hogy 2 MFt veszteséggel zárult.
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Tarnóczi József polgármester:
Biztos, hogy nem, de nem tudom, hogy ők mire alapozzák ezt, én 1 millió forint veszteséget
látok ebben, de ha 2 MFt lett volna, még akkor is, a település hívnevét öregbítette. Egy rendes
falunapot is mennyiből lehetne megszervezni?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most nem ezt kérdeztem, de mondom tovább a kérdésemet. Igaz-e az, hogy a Böllértalálkozó
után egyes embereknek jutalmat osztottatok, vagy osztottál, hogy volt-e jutalom kifizetés
azoknak akik ott voltak, és valamilyen szinten segítettek? Szintén azt mondják, hogy több
százezer forint kifizetés történt.
Tarnóczi József polgármester:
Jegyző úr, osztottunk jutalmat?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Én nem kaptam.
Tarnóczi József polgármester:
Egyébként a hivatalban történt-e ilyen jogcímen kifizetés?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Nem tudom, én hallottam, hogy voltak pénzmozgások, de a többit nem tudom.
Tarnóczi József polgármester:
Ez mit jelent, hogy igaz, hogy voltak pénzmozgások? Kik kaptak, pénzt?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
A dolgozók.
Tarnóczi József polgármester:
A böllérből biztos, hogy nem.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Én nem kaptam az biztos.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Pedig Te is ott voltál. Akkor miből volt kifizetés? Miből kaptak?

- 27 -

Tarnóczi József polgármester:
Norbi mikor kapott jutalmat? Nem tudjátok? Nem a böllérre kapták?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azt mondták, hogy azok is akik ott voltak, óvoda dolgozók és hasonlók, ők is kaptak.
Tarnóczi József polgármester:
Senki nem kapott semmit. A két fiúnak adtam egy-egy üveg pálinkát.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most mondtad, hogy Norbi kapott jutalmat. Kérdezem, hogy mi volt benne a költségvetési
rendeletünkben, hogy jutalom fizethető-e vagy sem? Van egy mondat benne, meg kell nézni,
nem én csináltam ezt a rendeletet, de van egy mondat, hogy „jutalom nem fizethető”. Meg
kell nézni, nem tudom, hogy hányas pont a költségvetési rendeletben, akkor milyen alapon
kapott bárki is jutalmat?
Tarnóczi József polgármester:
Azt gondolom, hogy a költségvetési számokat, mi semmilyen módon át nem léptük.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De most nem azt kérdeztem. Benne van a költségvetési rendeletben, hogy jutalom nem fizethető.
Tarnóczi József polgármester:
Egyébként azt a túlmunkát, amit most a kollégák végeznek a pénzügyön, azt milyen módon
lehet majd, esetleg kompenzálni, például?
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most nem erről van szó, most a tényről van szó, a tényt kérdeztem, hogy kapott-e jutalmat
valaki, vagy nem, illetve kérted-e a testületnek a jóváhagyását, hogy jutalmat fizethess ki.
Tarnóczi József polgármester:
Ehhez nem kell. Ez munkáltatói jogkör. A munkáltatónak jogában áll jutalmazni azokon a
pénzügyi kereteken belül, amit egyébként a képviselő-testület megszavaz.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem kell beleírni ezt a passzust a költségvetési rendeletbe. Ki kell belőle venni. Azt meg kell
nézni, mert úgy gondolom, hogy az az önkormányzat rendelete, és akkor kedves Polgármester
úr nem jogkövető magatartást tanúsít.
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Miért nem volt községi nőnap? Miért csak egyes rétegeknek volt?
Tarnóczi József polgármester:
Azért, mert nem voltak rá megfelelő forrásaink. Meg tudtunk rendezni egy olyan nőnapot,
ahol a dolgozói körünket megszólítottuk, de egy községi nőnapnak a logisztikai tervezése,
olyan szinten is, hogy a népességből megnézzük, hogy hány nő tagja van a településnek, és
annyi szál virágot veszünk, vagy annyi adag ételt, ez csupán logisztikai kérdés. Nincs akkora
forrásunk, hogy egy települést ilyen szempontból finanszírozzunk. Az viszont egy gesztus
volt, hogy azokat legalább, akik a településért dolgoznak intézményeinkben, egyebekben,
annyit mondjunk nekik, hogy Isten éltessen.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az biztos, igen, csak így teljesen negatív színezete volt az egésznek, mert más az, amikor a
dolgozóknak, minden ünnepség és minden nélkül azt mondják a férfiak, hogy Isten éltessen,
egy szál virággal, nem pedig csinálnak nekik egy rendezvényt, és vannak az iskolában olyan
közmunkások, akik ott dolgoznak, és azt sem mondják nekik, hogy Te is nő vagy.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Nem, ez nem igaz ebben a formában, mert Őket is köszöntötték.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem tudom, énhozzám így jött, nagyon negatív visszajelzése volt.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Ott volt a menyed is, és még a tanárurak vitték nekik az ajándékot, úgy, hogy ez nem igaz.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Elnézést, még visszatérnék a böllérre, volt-e ingyenes disznó valakinek?
Tarnóczi József polgármester:
A CKÖ-nek az íjászoknak, és a Caritasnak, támogatásból.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Milyen támogatásból?
Tarnóczi József polgármester:
Amit a PSC System biztosított. Ő erre adta, hogy vehessünk sertéseket.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Milyen szervezet adta?
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Tarnóczi József polgármester:
A PSC System.
Gálné Tatár Mária képviselő:
És erre a célra adta?
Tarnóczi József polgármester:
Igen. Erre a célra adta.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Jó, köszönöm szépen. A zsidó emléktáblát is akartam kérdezni, mert azt is többen kérdezték?
Tarnóczi József polgármester:
Vissza fognak kerülni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az iskolai fa mászókák, miért nem a helyükön vannak felújítva és visszarakva, miért a buszmegállókat javítgatják belőle? Azért a szülők báloztak.
Tarnóczi József polgármester:
Azt tudom, hogy szét kellett szedni, mert életveszélyessé vált. Szétrohadt, és minimális része
felhasználásra került már.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Még egy kérdésem lenne Knapp Karcsival kapcsolatban, hogy hogyan van ő alkalmazva?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Munkatörvénykönyve alapján, határozatlan időre.
Gálné Tatár Mária képviselő:
És a béréről lehet tudni?
Tarnóczi József polgármester:
Zárt ülésben.
Gálné Tatár Mária képviselő:
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Még ami kérdés volt, és amivel hozzám fordultak, hogy Zavarkó Zolinak a képviselői jogköre
hogy van, mert vannak akik azt mondják, hogy azért választották meg, hogy képviselje az ő
érdekeiket, és hogy Zoli elment, nehezményezik, hogy miért nincs helyette más. A törvény
mit ír elő, hogy mennyit hiányozhat képviselő-testületi ülésről, hogy ad-e ilyen lehetőséget a
törvény, hogy egy képviselő egy évre elmegy külföldre dolgozni, és akkor nem kell helyette
más, mert egy szavazásnál bizony, ennek jelentősége van.
Tarnóczi József polgármester:
Egy évig hiányozhat, de ezt akkoriban megnéztük. Egy évig sem kötelezni nem lehet, sem
felszólítani, ez az ő személyes döntése.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
A könyvvizsgáló átnézte a dolgokat, és kiderült, hogy még a Vácziné idejében a térítési díjak
nem jól lettek beszedve, a nagycsaládosok és a tartósan beteg gyerekek után a szülők nem
fizettek térítési díjat, ingyen érkeztek, hol ott a jogszabály megváltozott és 50 %-os térítési
díjat lettek volna kötelesek fizetni. Most határozatot kellene hoznunk arról, hogy ezt a hibát az
önkormányzat tudomásul veszi, és hogy ezeknek a gyerekeknek az 50 %-os térítési díját az
önkormányzat átvállalja.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Volt egy időszak, amikor a 3 gyerekesek is ingyen étkezhettek, csak utána változott a jogszabály, hogy 50 %-ot fizetni kellett, és itt pedig nem fizetnek a 3 gyerekesek. Most, hogy ez
kiderült, az iskolának mindenképpen kell róla egy határozat, hogyha a testület azt mondja,
hogy a másik 50 %-ot a település fizeti ezeknek a gyerekeknek, vagy pedig azt mondja, hogy
innentől kezdve a szülő fizeti.
Vida Miklós képviselő:
Mennyi gyerekről van szó, mert nem mindegy, hogy 20 vagy 40-50 fő, mert nem mindegy,
hogy mennyire terhelné meg a költségvetést.
Solymosi Imréné alpolgármester:
De nem csak az idén nem fizettek, hanem tavaly sem, és az iskolának kellene róla egy határozat, mert egy ellenőrzés során nagy galibát okozhat. Nem vagyok benne biztos, de olyan 1315 gyerekről lehet szó, de határozat nélkül ez nem lehet.
Vida Miklós képviselő:
Ha csak ennyi gyerekről van szó, akkor fizesse ki az önkormányzat az a javaslatom.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azért kapjunk már róla konkrét tájékoztatást.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Neked erről tudni kell, mert tavaly ezt csináltad.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Az tavaly volt. Én nem vagyok élelmezésvezető. Ez az élelmezésvezetőnek a problémája,
gondja, én nem voltam élelmezésvezető, úgyhogy erről bővebb információ kell. Hogy döntsünk olyanról, amiről nem is tudunk?
Tarnóczi József polgármester:
Jó, hogyha egyéb nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.
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