JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án 16,30 órai kezdettel
megtartott rendkívüli üléséről.
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
-

szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Horváthné Kádár Judit képviselő, Vida Miklós képviselő.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző
meghívottak. Takácsné Tóth Ágnes megbízott óvodavezető asszony, Feka Béla a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Tarnóczi József polgármester:
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait, Takácsné
Tóth Ágnes megbízott óvodavezető asszonyt, a Roma kisebbség képviseletében Feka Béla
elnök helyettest, megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő jelen van, Gálné
Tatár Mária és Zavarkó Zoltán igazoltan vannak távol, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt és Vida Miklós képviselő urat javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Solymosi Imrénét és Vida Miklóst a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
A napirendi pontokkal kapcsolatban, annyit, hogy a napirend előtti tájékoztatást a napirendi
pontok végén ejtenénk meg. Aki a kiküldött napirendi javaslattal és az előbb elhangzott napirendi javaslat változtatásával egyetért, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Az óvodavezetői pályázat elbírálása
2. napirendi pont: Költségkalkuláció meghatározása a szociális étkezéshez
3. napirendi pont: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása
4. napirendi pont: Az iskola alapító okirata módosításának helyesbítése
5. napirendi pont: Egyebek: - ÖNHIKI
6. napirendi pont: Egyebek: - Ónodi nap – Honismereti Egyesület
- Tűzoltónap
7. napirendi pont: Egyebek: - Casa Nostra Kft. engedélye

-1-

Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről

1.np:// Az óvodavezetői pályázat elbírálása
Tarnóczi József polgármester:
Túl sokat nem fűznék hozzá. Tavaly ilyen időtájban egy év időtartamra megbíztuk Takácsné
Tóth Ágnes asszonyt az óvodavezetői feladatoknak az elvégzésével. Mivel ennek a határideje
hamarosan lejár, kiírtunk rá pályázatot. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben maximálisan bizonyította, hogy erre a feladatra alkalmas. Egy fantasztikus munkát végzett, amihez
csak köszönettel tartozunk neki.
Az óvodavezetői pályázatot mindenki megkapta. Időközben megérkeztek hozzánk a jogszabályban előírt különböző egyeztetések, tehát minden jogszabályban előírt kötelezettség teljesítve lett, mindenki akinek tisztje, véleményezte.
Egy pályázat érkezett, megbízott óvodavezető asszony személyében. Megkérdezem a pályázót, hogy kívánja-e a pályázatát még valamivel kiegészíteni? Kérdéseket lehet föltenni a testület részéről.
Megkérdezném, hogy a nyilvános tárgyaláshoz a személyi kérdésekben hozzájárulsz-e?
Takácsné Tóth Ágnes pályázó:
Igen.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm szépen.
Takácsné Tóth Ágnes pályázó:
Amit fontosnak tartottam, azt leírtam a pályázatomba, annyit szeretnék elmondani, hogy ilyen
pozícióra nem igazán készültem soha, az nagyon jól esett amikor felkértek erre a feladatra.
Igyekeztem megfelelni, de sokat köszönhetek a mögöttem álló csapatnak. Nehéz év áll mögöttünk, de a tőlem telhetőt megtettem. Jó kapcsolatokat alakítottam ki az iskolával, az egészségüggyel, a családsegítővel. Nagyon jól esett, hogy az intézményekben is támogatott mindenki a csécsiek és az igriciek is egyaránt.
Vida Miklós képviselő:
A munkáját eddig elvégezte rendesen.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Az Ági megbízás előtti munkája arra ösztökélt, hogy Őt bízzuk meg, és azt hiszem ez egy
nagyon jó választás volt, hiszen rögtön egy nehéz dologgal kellett szembesülnie, hiszen három tagintézménynek kellett ellátni a feladatát. A másik nagy feladat az volt, hogy az óvoda
felújítás kapcsán át kellett költözni az óvodának az iskolába, ami nem kis feladat volt és ez is
zökkenőmentesen zajlott le, és úgy állt a munkához, hogy hogyan lehet megoldani. Én úgy
gondolom, hogy mindig a tudása legjavát adta. A visszaköltözés is zökkenőmentesen ment, és
úgy gondolom, hogy aki egy ilyen dolgot le tud vezényelni, az bizonyítja azt, hogy igenis
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alkalmas egy vezetői megbízásra. A műsorok, amiket az elmúlt időszakban láttunk az ő vezetése alatt, nagyon színvonalasak voltak. Az óvoda átadásnál is minden nagyon precíz volt. A
TeSzedd napon is a dolgozóit és a szülőket összefogta, az is nagyon példaértékű. Azt hiszem,
hogy csak elismeréssel tudok szólni az eddigi munkájáról.
Feka Béla RNÖ elnök helyettes:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében mi is sok sikert kívánunk. A bizalmunkat belé
helyeztük és úgy gondolom, hogy továbbra is jól fogunk tudni együtt dolgozni.
Tarnóczi József polgármester:
Sok érvet hozhatnék, ha csak megnézzük azokat az anyagokat, amiket az elmúlt időszakban
elkészültek, hiszen egyrészt jogszabályi változások, másrészt pedig az elmúlt években kevésbé koncentráltak arra, hogy az óvodának a különböző szakmai programjait, a különféle szabályzatait, a mindenféle egyéb dolgait aktualizálják. Egy-egy ilyen anyag nem tűnik soknak,
de hogy emögött mennyi munka és mennyi utánajárás, mennyi szakértői egyeztetés van. Ami
fenntartói szempontból nekem lényeges, mivel az óvoda az új önkormányzati törvény szerint
is az önkormányzatnak a felügyelete alá fog tartozni, mind üzemeltetése, és minden egyéb
szempontból. Az elmúlt évben a pénzügyi elszámolások bizonyítják, hogy nagyságrendekkel
jobb a óvoda működése, mint az előző években volt.
Nagyon jó közösség jött létre, azok az emberek is sokat, jó irányba változtak akik ott voltak.
Egyéb hozzászólás, van-e? Ha nincs, akkor felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért azzal, hogy az Ónodi Homokvár Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörére, határozott idejű, 5 éves időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba Takácsné Tóth Ágnes
megbízott intézményvezető asszonyt válasszuk meg, illetve nevezzük ki, azt kérem, hogy
kézfeltartással jelezze.
Köszönöm szépen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megismerte az Ónodi Homokvár Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői munkakörére benyújtott pályázatot,

-

úgy határoz, hogy Takácsné Tóth Ágnes megbízott intézményvezetőt nevezi ki az
óvodavezetői munkakör betöltésére, 2012. július 01. napjától 5 éves, határozott idejű időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba.

-

az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXII. törvény rendelkezései szerint történik
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2.np:// Költségkalkuláció meghatározása a szociális étkezéshez
Tarnóczi József polgármester:
Megkérem jegyzőurat, mondja el miért vált ez szükségessé.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Írásban kiment egy rövid, szöveges előterjesztés a napirenddel kapcsolatban. Arról van szó,
hogy több szálas ellenőrzés van, mert egy korábbi kormány rendelet értelmében két évente
kell ellenőrzést tartani szociális étkezés tekintetében. Voltak itt kint a helyszínen is, akkor
alapdokumentációkat néztek. Most, hogy vásároljuk a szolgáltatást, a törvény szerint úgy van
meghatározva, hogy márciustól-márciusig tart egy év. Nekünk ez eddig nem volt meg, és csináltam egy költségkalkulációt, hogy mennyibe is kerül. Az egy főre jutó önköltség 576,- Ft
levonjuk a normatív támogatást, az 220,- Ft, így a fizetendő 356,- Ft. A törvény értelmében
úgy van, hogy az ellátottnak a jövedelme 30 %-át lehet erre költeni. Ez az összeg a szociális
segély esetében is törvényileg megfelel, bár az önkormányzat mondhatja azt, hogy többel járul hozzá.
Tarnóczi József polgármester:
Jelen pillanatban még mindenki a teljes összeget fizeti. Aki szociális étkezésben részesül,
annak be kell építeni a normatív összeget ebbe a díjba, így mindenki számára egy jelentős
csökkentés lesz, a jelenlegi 515,- Ft helyett, 356,- Ft-ot fognak fizetni, viszont ebből az adódik, hogy az önkormányzat számára pedig plusz kiadás. Az én részemről, ezt javaslom elfogadásra. Hozzászólása, kérdése van-e valakinek. Ha nincs, akkor felkérem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy ezt a díjkalkulációt alkalmazzuk, azt kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

a szociális étkezés térítési díjával kapcsolatos költségkalkulációt és az
egy főre jutó önköltséget és az ennek alapján fizetendő térítési díjat a határozat mellékletét képező költségkalkuláció szerint határozza meg.

3.np:// Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása:
Tarnóczi József polgármester:
Ezzel együtt módosítani kell a képviselő-testület 8/2011.(IX.29.) sz., a térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletét, úgy, hogy „a szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd szemé-
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lyi térítési díja 355,- Ft/nap/fő, azzal, hogy az igénybevevő jövedelmének a 30 %-át nem haladja meg. A többi rendelkezés ebben a formában változatlan marad.
Aki a napirendi javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (VI. 29.) számú önkormányzati
rendelete
a 8/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által
nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításáról

1. §
Ónod Község Önkormányzata az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló 8/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az R. 1. § (5) bekezdésében lévő szöveg helyébe a következő lép:
„A szociális étkeztetés keretében étkezők részére biztosított ebéd személyi térítési díja 355,Ft/nap/fő, azzal, hogy az igénybe vevő jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg.”

2.§
Jelen rendelettel nem módosított paragrafusok változatlanul hatályban maradnak.
3.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a 2012. június 30. napján hatályát veszti.

4.np:// Az iskola alapító okirata módosításának helyesbítése
Tarnóczi József polgármester:
Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
A múltkor elfogadtunk egy rendelet módosítást, az általános iskola két tannyelvű képzésének
a megszűnésével volt kapcsolatos, az Államkincstárba beküldtük az adatlapot, melynek vannak pontjai amit formai, illetve technikai szempontból változtatni szükséges, azt az előirányzatban megküldtem.
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Tarnóczi József polgármester:
Amennyiben hozzászólás nincs, akkor megkérdezem, hogy aki az általános iskola alapító okirata módosításának a helyesbítésével a beterjesztett formában egyetért azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megismerte a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola Alapító Okirata módosításának
helyesbítéseit,

-

az alapító okiratot a határozat mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja.

5.np:// Egyebek: - ÖNHIKI
Tarnóczi József polgármester:
Megérkezett az ÖNHIKI támogatás, 18 MFt-ra nyújtottuk be az igényünket, és közel 13 MFt
vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá a Belügyminisztérium. Ónod a beadott igényhez
mérten nagyon jól kapott a többi településhez képest. Az más kérdés, hogy ez csak haladékot
ad arra, hogy megint egy félévet túl tudjunk élni, ugyanis 21 MFt körüli összeg áll szemben
ezzel a 13 MFt-al. Természetesen nem csak ez az ÖNHIKI pénzünk van, még van a számlánkon más is, mégha ezt a 21 MFt követelést nem is tudjuk kifizetni, de az összes olyan követelést most rendezni tudjuk, közüzemeket, egyebeket, amik veszélyeztetik jelen pillanatban az
önkormányzat a dolgait. Szeptember 30-án lesz az újabb ÖNHIKI, és egy rendkívül szigorú
gazdálkodási fegyelemre van szükség ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
- Ónodi nap és Tűzoltónap:
Hétvégén az úgynevezett Ónodi Nap-nak nevesített rendezvényeink voltak, amit most nem az
önkormányzat, hanem két civil egyesület szervezett meg. A szombati napot a Honismereti
Egyesület szervezésében, és az Önkormányzat aktív közreműködésével alpolgármester aszszonynak és képviselő asszonynak hatalmas munkája volt a szervezésben, ami flottul lezajlott.
A szombati napon egy ismeretterjesztő, és a Rákócziak köré fonódó előadások voltak. Vendégül láttunk a kiskunhalasi önkormányzat képviselőit, és a felvidéki Nagykapos városnak a
kórusát.
A második nap a Tűzoltó-nap volt, ami szintén egy jól sikerült rendezvény volt, arra is elég
sokan kilátogattak. Dáridóra nem tellett, de aki ott volt az akár jól is érezhette magát. Ennek a
két napnak a vendéglátásra, étkezésre fordított költsége kb. 216 eFt-ba került.
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- Gyógyszertárról tájékoztatás:
Azt már mondtam, hogy a működési engedélyt visszavonták. Most ott tart az ügy, hogy a főgyógyszerész úr megnyilatkoztatta a nyékládházi patikát, és ha megkapja a válaszlevelet, és
ha ő nem kíván élni a lehetőséggel, akkor a még versenyben lévő két pályázó, a mályi illetve
az alsózsolcai közül fognak választani. Mind a két pályázó azt a nyilatkozatot tette, hogy 2,53 hónapon belül patikát nyitnak. Én úgy számolok, hogy őszre, szeptember környékére patikánknak kellene, hogy legyen.
- Casa Nostra Kft. teraszépítéssel kapcsolatos ügye:
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen született egy olyan döntés, hogy amennyiben a Casa
Nostra Kft. teraszára Attila tudja prezentálni az összes olyan dokumentációt, amit a testület
kér, akkor újra napirendre vesszük. Behozott egy feljegyzést, amely hivatkozva a megfelelő
jogszabályra, kimondja, hogy nem építésengedély köteles tevékenység. Ettől függetlenül
minden közműegyeztetést le kell folytasson. A Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő
Műszaki Információs Kht-nek a hozzájárulását be kell, hogy szerezze. A Magyar Közút azt
írja, hogy részéről az elvi hozzájárulást megadja. Az ÉRV Zrt. képviselője kinyilatkozza,
hogy a létesítmény üzemeltetése az ÉRV Zrt. közüzemet nem érinti. A Tigáz kinyilatkozza,
hogy a terveket leegyeztette, további hozzáfűznivalója nincs és a Borsodvíz is kinyilatkozza,
hogy egyeztetve a tervekkel, a közüzemi hálózatba való rákötése megoldott meglévő bekötő
vezetékkel, egyéb hozzájárulást nem igényel a részükről.
Amit kiadott Felsőszolca Építésügyi Hatóság, így szól „Felhívom a figyelmét, hogy a megépült teraszhoz az érintett ingatlan tulajdonosától Ónod Község Önkormányzata, pótlólagosan
írásban szerezze be a tulajdonosi hozzájárulást, és egy hónapon belül mutassa be az építési
osztályon.”
Tehát amit előírt neki az építésügyi hatóság azt ő tulajdonképpen maradéktalanul beszerezte.
Vida Miklós képviselő:
Azt írja, hogy a járda építési engedély köteles.
Tarnóczi József polgármester:
Persze, de a Közútkezelő az elvi hozzájárulását megadja. Ahhoz, hogy le tudják folytatni az
eljárást, kell hozzá a tulajdonosi hozzájárulás. Változatlanul nem térítésmentesen kéri, bruttó
100 eFt/év bérleti díj amit fizetne.
Aki hozzájárul ahhoz, hogy bruttó 100 eFt/év ellenében, az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadja, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megadja a tulajdonosi hozzájárulást a Casa Nostra Kft. 3551 Ónod,
Rákóczi u. 57. szám alatti vállalkozás külső terasz építéséhez.

-

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat
aláírására

Horváthné Kádár Judit képviselő:
A rendelő pályázattal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy hogy áll?
Tarnóczi József polgármester:
Nem írták még ki. Csináljuk, készen van a terv, de még maga a pályázat nincs kiírva.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Úgy emlékszem, hogy be lett tervezve a védőnőknek az étkezési jegy. Vagy rosszul emlékszem?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Én sem emlékszem most hirtelen. Ilyen kérdésekre nem számítottunk.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Tavaly benne volt.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Tavaly sem kaptak.
Tarnóczi József polgármester:
Ez finanszírozási oldal. Ezt nem tudom, én sem emlékszem pontosan, majd megnézzük. Én
úgy emlékszem, hogy az volt az a koncepció, hogy akinek jogszabály szerint kötelező, az kapja, akinek nem kötelező, az nem kapja. Meg lehet nézni, a költségvetésben benne kell, hogy
legyen.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Lenne még egy olyan kérdésem, hogy a patkányokkal mi lesz, mert a Sajó utcán sokan panaszkodnak.
Tarnóczi József polgármester:
Ez azért nehéz kérdés, mert én kértem árajánlatot Cservenyáktól, aki az iskolában is foglalkozik a rágcsálóírtással. Azt mondta, hogy csinálnak ilyet településeknek, 1.500,- Ft/ingatlan,
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úgy, hogy abban benne van a doboz és egyéb kellék ami szükséges hozzá, viszont az a baj
vele, hogy legalább 3 alkalommal kell megcsinálni, hogy hatékony legyen.
A forrás megszerzéséhez megkérdeztem a katasztrófavédelmet, de ők rájuk ez nem tarozik,
átirányítottak az ÁNTSZ-hez. Ők pénz adni nem tudnak, de ha bejelentjük, ők elrendelhetik
hivatalosan, az önkormányzat terhére a patkányírtást. 800 lakásról van szó, ami 1.200 eFt-ba
kerülne.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Háromszori alkalom az 3,6 MFt lenne.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nem azt mondom, hogy az önkormányzat fizesse ki, hanem mindenki tegyen hozzá valamennyit, ez mindenkinek érdeke.
Vida Miklós képviselő.
Én azt mondom, hogy mindenkinek ki kell küldeni, egy évben 4500 Ft nem nagy összeg.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, csak éppen azok nem tudnák kifizetni, akiknek a portája el van szemetesedve, ahol leginkább keletkezik a patkányfészek. Mindig azok nem fizethetnek, akik amúgyis általában kifizetnek minden kiszabott dolgot.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Én pedig azt mondom, hogy ahol öt gyerek mellett kikapcsolják a villanyt, ott ez a 3-szor
1.500 Ft, az nagy összeg, sajnos.
Vida Miklós képviselő:
Igen, csak ha annyira elszaporodik, vagy esetleg valakit megharap és elfertőződik, ha akkor az
ÁNTSZ elrendeli nekünk a patkányírtást, az fog nekünk sokba kerülni.
Tarnóczi József polgármester:
Abban kellene maradnunk, hogy utána jár jegyző úr, hogy lehet-e olyan rendeletet hozni,
hogy kötelezően előírjuk, ez megoldható-e, ha nem akkor technikailag mi a lehetséges mód.
Ha lehet, akkor én kérek egy írásos árajánlatot Cservenyáktól. Majd megnézzük, a jogi lehetőséget, árajánlatot kérünk.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Már az is jó, látom hogy a gáton levágták a füvet. A múlt héten beszéltem az ÉKÖVIZIG-el
és mondták, hogy le fogják vágni. A kártalanítás miatt érdeklődtem, és azt mondták, hogy a
jövő hónap közepéig kiadják a meghatalmazást. Most már, nem június vége, hanem a jövő
hónap közepe.

-9-

Tarnóczi József polgármester:
Én csütörtökön voltam elnök úrnál több más egyéb ügyben, és ezt is mondtam, hogy ezzel is
próbáljanak már meg valamit kezdeni, mert fölöslegesen okoz feszültséget a településen. A
gátépítéshez képest a kisajátítás már nem egy olyan nagy költség. Vannak félelmeim
ezügyben, mert beszéltem olyan külterületi tulajdonossal, aki azt mondta, hogyha 1.250,Ft/m2 lesz a külterületi gaztengeres árajánlat, az ő nem fogja elfogadni, és majd perre megy,
holott ő annak idején 0,60 Ft m2-ért vásárolta.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Egy újabb ügyvédnő került a képbe, beszéltem vele telefonon és ő azt ígérte, hogy vagy mára,
vagy holnapra összehívott egy értekezletet és minden érdekelt részvételével, és abban maradtunk hogy hétfőn majd érdeklődök. Az a baj, hogy annyi személy van már benne és mégsem
halad az ügy előbbre.
Még azt szeretném mondani, hogy egy ónodi lakos mondta, hogy van egy olyan lovas, szekeres lakos, aki összeszedi a kukát és beviszi a gyógyszertár közén és kiborítja a szemetet.
Tarnóczi József polgármester:
A bejelentő személye lényegtelen, de ki az aki odaviszi a szemetet.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Lukács Gergőt a Béla fiát.
Tarnóczi József polgármester:
Ezt ki fogunk menni megnézni, mert elég gyakran járom a falut, és az a bosszantó, hogy tényleg gyűlnek a szemétkupacok. Ha valakinek sikerülne fotót készíteni róla, esküszöm, a jogszabályban meghatározott legmagasabb büntetést fogjuk rá kiróni. Egyáltalán nem fog érdekelni, hogy ki az, hogy esetleg hány gyereket kell eltartania, de mostmár ideje lenne valakit
megfogni és azon példát statuálni, mert ez így nem fog leállni. Az Arany János utca végét is
telehordják szeméttel, ott is az árteret töltik fel azzal, és ha jön legközelebb az árvíz, hova fog
lefolyni? Az oda folyt le és azért kerülte el a falut arról a részről, ott meg majd folyik a gát,
meg a falu közé? Nagyon jó lesz, azért meg feltöltjük az árteret.
Más egyéb?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Arról van szó, hogy márciustól lett hatályos az új köztisztviselői törvény, és ennek értelmében
mostmár nem lehet senkit alkalmazni olyan módon, hogy megbízásival, vagy munkaszerződéssel, és így lehetőséget ad a törvény, hogy Klárikát és Jolikát is újra ki lehet nevezni köztisztviselővé. Július 01-től újra köztisztviselők lesznek, viszont egy ügykezelő is kellene, mivel törvénytelenül működünk, most ezért én itt elmondom, hogy föl kell vennünk egy ügykezelőt minél hamarabb. Nyilván ennek bérköltsége van.
Vida Miklós képviselő.
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Klárikáéknak megmarad a nyugdíj is?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Igen.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Azt akarják most már, hogy ne lehessen alkalmazni. Vagy nem őket akarják elküldeni?
Tarnóczi József polgármester:
Csak 62 éves kor fölött, akkor már nem lehet alkalmazni.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Egyenlőre most még lehet.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ügykezelő, az milyen végzettséghez kötött.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Középfokú végzettség szükséges.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Norbiékkal beszéltél már, hogy mikor jönnek vissza?
Tarnóczi József polgármester:
Nem hívtam őket mostanában, annyi bizonytalan dolog van ami miatt nem.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Erre van jelölted?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Konkrétan nincs, csak ha ki fognak jönni ellenőrizni, akkor rendben legyen.
Tarnóczi József polgármester:
Jelen pillanatban nincs pénz. Jó, ezt még nem most kell megoldani, majd szeptembertől.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Én tájékoztattam a testületet, hogy ne az utolsó pillanatban oldjuk, meg. Jeleztem a problémát.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Klárikára még szükségünk van, ez egyértelmű.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Csak megbízással nem lehet, a bére az ugyanannyi marad, mert akkor elveszíti a nyugdíját.
Eddig Harangozó Erika csinálta ezt a ügykezelői feladatot, de ő közcélúban van és az teljesen
szabálytalan.
Vida Miklós képviselő:
Más téma, augusztus 4-én megrendezné a Sportegyesület azt az Ónod kupa, 4 csapatos mérkőzést, ami már volt tavaly és tavaly előtt is. Időben szeretnék szólni, hogy mindenkit szeretettel megkérnék, hogy el tudna-e jönni.
Feka Béla RNÖ elnök helyettese:
A pályázaton nyert számítógépekkel kapcsolatban a 3 db Pentium gépünk, amihez volt nyomtató, hogy azokat meg kellene kerestetni, mert szükség lenne rá.
Tarnóczi József polgármester:
Be vannak pakolva, bár hallottam, hogy vannak gépek, amikből a használható részeket kiszedték. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, hogy hol vannak, mert fogalmam sincs.
Mi biztos, hogy nem használjuk azokat a gépeket.
Feka Béla RNÖ elnök helyettese:
Azt mondták, hogy talán egy be van téve a raktárba.
Tarnóczi József polgármester:
Úgy van bent egy, ami a dobozban van, és állítólag a tiétek, de én úgy értettem, hogy a hivatalba nincs egy sem beállítva. Meg kell nézni, hogy mi a száma, mert talán van egy a
teleházban is, de ezügyben nem tudok semmi okosat mondani.
Feka Béla RNÖ elnöke:
Feltétlenül nagy szükség lenne rá. Most is lekéstünk egy pályázatról 15 MFt-tól 150 MFt-ig
lehetett volna pályázni és az utolsó percen kaptunk meg az információt.
Tarnóczi József polgármester:
De nem az iroda miatt kaptátok meg későn az információt?
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Feka Béla RNÖ elnöke:
Nem, de hát ha van egy iroda, akkor ott vagy előtte, az internet előtt mindig tevékenykedsz,
kutatsz, a pályázatokra figyelni kell.
Gézának hiába van internet, de családi házba nem mehetünk be minden nap, a családját bolygatni. Nem átjáróház egy családi ház. Jó lenne, ha valamilyen formában, valamilyen helyiséget tudnánk szerezni. Itt vannak a pályázatok, nem fogunk tudni semmit csinálni. Az év elrepül.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Azért az nem iroda kérdése, hogy a pályázat elrepül.
Feka Béla RNÖ elnöke:
Nem mindegy, hogy egy ember nézi a pályázatot, hanem esetleg besegítünk mind a négyen.
Több szem többet lát. Lehet, hogy van olyan amit Géza nem vesz észre, át néz felette, én pedig észreveszem.
Tarnóczi József polgármester:
Az ez évben felhasznált források mire lettek elköltve, mert üres a számla most is.
Feka Béla RNÖ elnöke:
Igen, üres.
Tarnóczi József polgármester:
Mire lett elköltve?
Feka Béla RNÖ elnöke:
Telefonkártya, utazás, meghívók, temetési segélyt adtunk. Most beadtunk egy pályázatot,
holnapig dől el, hogy mennyit nyertünk.
Tarnóczi József polgármester:
Nekem az a bajom, hogy az állam amit részetekre átad forrást, az úgy eltűnik. Abból is lehetne valamit csinálni, nem mindig az önkormányzatot kérni, hogy csinálhassatok valamit, mert
amit meg kaptok, abból nem csináltok semmit, hiszen nincs nyoma. Lehet, hogy csináltok
valamit, csak nem látszik.
Feka Béla RNÖ elnöke:
Ez a 200 eFt egy évre, ez semmi.
Tarnóczi József polgármester:
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Nem egy évre, mert már hónapok óta nincs egy fillér sem a számlátokon. Az éves támogatás
erős 3 hónapig tartott, tehát semmit nem tudtok felmutatni abból a pénzből amit kaptok. Ezt
elmondtam, hogyha azt látom, hogy értelmes dolgokra van elköltve, akkor támogatom. Az
rendben, hogy telefonkártyára van elköltve, de akkor annak az a hozadéka, hogy intéztem az
ilyen-olyan pályázatot, csináltam ezt, csináltam azt. Mindig nem lehet arra várni, hogy majd
ad az önkormányzat, és majd csinálok valamit. Nem akarom példának hozni a Honismeretei
Egyesületet, ahol időnként vannak olyanok amik pénzbe kerülnek, de van egy konkrét ügy, ez
ennyibe kerül, egyébként a forrásaimat így, meg így használom fel, stb. Átlátható, rendezett,
nincsenek benne kesze-kusza pénzügyi történetek, megtörténik az elszámolás rendesen, és az
önkormányzat általában mindig pozitívan áll hozzá.
Megfogalmaztok, mindig vágyakat, hogy adjál pénzt. De mire? Majd ha adunk, akkor kitaláljátok, hogy mire? Nem ne találd ki, hanem mond meg előre, hogy mire kell, mert akkor megy
ez a ki-becsuki állapot, hogy:
- Adjál pénzt. Nem adok. Ha nem adsz akkor nem csinálok semmit.
Nem, ez így nem működik. Jó lenne most már végre látni, hogy amit kaptok az államtól, azzal
el tudtok számolni, felhasználtátok.
Feka Béla RNÖ elnöke:
Nem kértünk most tőled pénzt.
Tarnóczi József polgármester:
Átvitt értelemben igen. Számonkértek egy csomó olyan dolgot, ami pénzbe kerül. Én azt
mondom, hogy támogatok ilyen-olyan dolgokat, csak látnám már, hogy valami történik, hogy
az a 200 eFt olyan célra lett felhasználva, ami a közösségi érdekeket szolgál.
Feka Béla RNÖ elnöke:
Géza ebben a kompetens, ő az elnök, neki kell elszámolni, nagyon jól tudod. Amit tudok azt
elmondom, de feltétlenül kell nekünk most ez a helyiség.
Tarnóczi József polgármester:
Rendben, majd utánajárunk, ha egyéb hozzászólás nincs, köszönöm szépen mindenkinek a
megjelenést, az ülést bezárom.
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