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Az ülésen született döntések:

Rendeletek:

Nem volt elfogadott rendelet.

Határozatok:

46/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a Járási megállapodás elfogadásáról

47/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a műemlék levételének elfogadásáról

48/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a gyógyszertár végett a Szilvia Patika Kft-
vel történő bérleti szerződés megkötéséről

49/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
Zsarnay Gyulával

50/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a Köröm község kérelmének elutasításáról

51/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a Bursa Hungarica pályázat mellőzéséről

52/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodásról
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 11-én 17,00 órai kezdet-
tel 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 képvise-
lő, Váczi Györgyné képviselő és Vida Miklós képviselő.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait, megállapítom,
hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, a testület határozatképes.
A napirendi pontok kiküldésre kerültek, amit szeretnék kiegészíteni, az Együttműködési meg-
állapodással, ma délelőtt hozta be Gizike, ez így kimaradt a kiküldött napirendi javaslatból.
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztián jegyzőt bízta meg
a jegyzőkönyv vezetésével, Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt és Vida Miklós
képviselő urat a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Aki a kiküldött  napirendi javaslattal és az előbb elhangzott napirendi javaslat kiegészítésével
egyetért, azt  kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.

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

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Megállapodás megkötése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tallal a járás részére történő átadás-átvételről
2. napirendi pont: A gyógyszertár helyiségének biztosításáról döntés
3. napirendi pont: Föld haszonbérbeadásáról döntés
4. napirendi pont: Döntés Köröm község megkereséséről
5. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat benyújtásáról döntés
6. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzattal
7. napirendi pont: Egyebek
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1.np:// Megállapodás megkötése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal a
járás részére történő átadás-átvételről

Tarnóczi József polgármester:

Ezt már a tegnapi napon átbeszéltük. Úgy tűnik, hogy ebben a kérdéskörben nagy mozgáste-
rünk nincs. A mellékletekben meg lett határozva az a két személy, akit egyébként már a kor-
mányhivatal kijelölt erre a feladatra. Az iroda ki lett jelölve, a bent lévő berendezési tárgyak-
kal, számítógépekkel, és egyéb dolgokkal, ami ott rendelkezésre áll.
A jogszabály szerint, tudomásulvételi jogunk van ebben a kérdéskörben. A járásokat fel fog-
ják állítani, ahhoz, hogy a lakosoknak megfelelő szintű ellátást tudjunk biztosítani, itt kor-
mányablakot biztosítani kell és ahhoz a járás fog szakembert adni. Azt, hogy milyen módon,
még nem lehet tudni. Dolgozni kell valahol, a lakosok meg kell, hogy kapják azokat a szolgál-
tatásokat amit a járás biztosít, úgy gondolom, hogy ezzel nagy teendőnk nincsen.
Van-e hozzászólás?
A beterjesztett határozati javaslat az, hogy a járási hivatalokról szóló előterjesztést az önkor-
mányzat megtárgyalta, jóváhagyja, fölhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésé-
re és ingyenesen biztosítja Ónod település lakosai számára ügyintézésre szolgáló helyiséget,
ami az önkormányzat tulajdonában van. Ezeket a helyiségeket díjmentesen, felszerelési tár-
gyaival együtt biztosítja a járási hivatal számára.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Még annyit tennék hozzá, hogy jogilag úgy fog kinézni, hogy az egész hivatalra lesz ingyenes
használati joga, nem csak egy helyiségre, hanem az egészre, és később lesz kötve egy helyiség
használati megállapodás konkrétan az érintett helyiségre. Az egész hivatalra be lesz jegyezve
a földhivatalnál egy ingyenes használati jog.

Tarnóczi József polgármester:

Aki a kiküldött határozati javaslattal, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm,
megállapítom, hogy egyhangú.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

46/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a járási hivatal kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalokról

szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellék-

letét képező - ,,Megállapodás a járási (fővárosi kerület) hivatalok kialakításához

,,megnevezésű megállapodást jóváhagyja.

- Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására.
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- ingyenesen biztosítja a településre kirendelt települési ügysegéd Ónod település la-

kossága számára nyújtandó ügyintézése céljára az önkormányzat tulajdonát képező

Rákóczi F. út 64. szám alatti, az önkormányzat hivatalos helyiségében található 16,31

m2 nagyságú irodát ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és felszerelési tár-

gyakkal.

Felelős: polgármester Határidő: 2012. október 31.

2.np:// A gyógyszertár helyiségének biztosításáról döntés

Tarnóczi József polgármester:

Tegnap megnéztük a helyiséget, szóba került a domborműnek az esetleges áthelyezése abból a
célból, hogy ott ki tudjunk alakítani egy bejáratot, és hogy az a helyiség természetes fénnyel
jobban megvilágított legyen. Tárgyaltam a helyszínen a Vasas úrral aki ezt oda berakta. Tech-
nikailag ez áthelyezhető, viszont komoly statikai gondok vannak, mivel az épület azon a ré-
szen egy kissé megereszkedett, valószínűleg azért, mert áthidaló nem lett betéve, a felsőrészt
tulajdonképpen a dombormű tartja. Mindenképpen statikus véleménye kell ahhoz, hogy ki-
szedhető-e, és ha nem is szednénk ki reped-e tovább, okoz-e bármi gondot? Azt kell eldönte-
ni, hogy fordítsunk-e erre pénzt? Amennyiben pedig a statikus azt mondja, hogy mindenkép-
pen ki kell venni, mert meg kell erősíteni az épületet, akkor ez nem kevés pénzzel jár. Egy
nagyon durva repedés van ott, ami igazából nekem is most tűnt föl, és ez sajnos, kívül belül
van.

Váczi Györgyné képviselő:

Az árvíz is okozhatta, mint ahogy már össze is van fogatva a boltív is. Ezt az árvíz is okozhat-
ta, lehetett az épület alatt víz.

Tarnóczi József polgármester:

Most nem az a kérdés, hogy mi okozta, hanem az, hogy ez a repedés elindult. Okozhatta az is,
de az tény, hogy a beépítés után következett be.
Most abban kell döntenünk, hogy ha lehetséges, akkor áthelyezhető-e a dombormű, vagy
nem, mert ha áthelyezhető, akkor megnézetik statikai szakértővel, és még nem is biztos, hogy
áthelyezik. Még mindig jöhet az a verzió, hogy nem nyúlnak hozzá. Amennyiben azt mond-
juk, hogy ez így mehet, akkor rövid időn belül ezt megnézetik, statikus szakértővel, elkezde-
nek ebbe pénzt ölni, mivel szorít minket a határidő, a november 27-e. Az a véleményem, hogy
nem fognak ahhoz hozzányúlni.

Vida Miklós képviselő:

Akkor ne nyúljanak hozzá, hanem vágjunk ott egy másik ajtót, és induljanak el másik irányba.
Hagyjuk ott a domborművet, ahol van, és az idő majd megoldja.
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Tarnóczi József polgármester:

Igen, csak mi van akkor, ha ez a repedés nem áll meg? Mégis csak meg kellene statikussal
nézetni, mert ez egy nem túl régi repedés, ami elindul a domborműtől, az ablakig, onnan pe-
dig a tetőig. Maga az egész épület meg van roppanva.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Hívni kell egy statikust, ezt nem lehet így hagyni.

Tarnóczi József polgármester:

Első kérdés az lenne, hogy ha nem lenne semmi baj, akkor áthelyezhető-e a dombormű, ha
találunk neki egy olyan méltó, fix helyet, ahová azt be lehet építeni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Ezt egyben ki lehet emelni?

Tarnóczi József polgármester:

Igen, azt mondta Vasas úr, hogyha azt körbevésik, van rajta olyan vas kampó, amivel egy
daruval, ezt beemelték, ki is lehet venni. Az a lényeg, hogy azzal a daruval már át is kell tenni
az új helyére.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

És ki állja ennek a költségeit?

Tarnóczi József polgármester:

A kivitelező.
Azt mondták, hogyha Vasas ezt elvállalja, ad nekik rá egy árajánlatot, ők ezt bevállalják. Ne-
künk egy fillérünkbe sem kerülne. Arról volt szó, hogyha ilyen irányba indulunk el, akkor a
költségeit ők állják, esetleges átalakítás, stb.. Magára az épületre, már van egy, durván 3 MFt-
os költségvetésük. Megbíztak egy vállalkozót, megvan a tervük és megvan a költségvetésük
hozzá. Ők már a belső munkálatokat csinálhatnák, itt a bejárat a kérdés, és az, hogy nagyon
sötét van bent, jó lenne egy ajtó, viszont ez a repedés annyiban megbonyolítja, hogy a statikus
véleménye kell hozzá, ami lehet, hogy megint egy hét csúszás. Amennyiben mégsem lehet
áthelyezni, akkor jön az a változat, hogy a másik oldalról lenne a bejárat.
A másik nagy probléma viszont az, hogy a repedés csak ott van, és mindegy, hogy mi okozta,
de az egész teher az emlékműre van ráültetve.

Váczi Györgyné képviselő:

Már fiatal korunktól nem engedtek fel minket, hogy táncos rendezvény nem lehet, mert az
volt, hogy bármikor leszakadhat. Ez nem mostani keletű már.
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Tarnóczi József polgármester:

Én nem a kivitelezőket, a tervezőt akarom ezzel bántani. Tudom, hogy a 80-as évek vége felé
életveszélyessé nyilvánították, akkor átvasalták az egész épületet, statikussal megnézették és
akkor azt mondták, hogy táncos rendezvényeket nem, de normál rendezvényeket lehet benne
tartani. Ezzel nincs is semmi baj, most az a kérdés, hogy ami repedés ott van, van okunk ag-
godalomra, vagy nincs, hogy megy-e a repedés tovább, vagy megállt itt. Ehhez statikai szak-
értő kell.
Én azt javaslom, hogy mondjuk azt, hogy az emlékmű áthelyezhető, mert akkor ők ezt meg-
nézetik, körbejárják, a statikus költségeit ők állják, ha viszont azt mondjuk, hogy nem, nekünk
nincs rá több mint 100 eFt-unk, hogy egy statikust megbízzunk, arról nem is beszélve, hogy
nehogy egy olyan épületet adjunk ki ami lehet, hogy két év múlva életveszélyessé válik, akkor
követelheti rajtunk a befektetett 3 MFt-ját.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Mi van akkor, ha a legrosszabb megoldást vesszük, hogyha elkezdik kibontani ezt az emlék-
művet és az egész szétpereg?

Tarnóczi József polgármester:

Nekem Vasas azt mondta, hogy azt ő öntötte, és az annyira erős, az a szerkezet, olyan rende-
sen van vasalva, hogy ki lehet úgy venni, hogy annak semmi baja nem lehet.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Jó, de ha mégis szétpereg, akkor újrakészíti?

Tarnóczi József polgármester:

Egyébként a gyógyszertáros is megkérdezte, hogy hogyan készült, és hogy megvan-e a forma,
mert akkor csináltatunk egy másikat. Látom rajtuk, hogy azon sem problémáznak, ha újra kell
öntetni. Vasas állítja, hogy nem történhet semmi baja. Azt kiköthetjük, hogy mivel ő rakta be,
és tőle kell árajánlatot is kérni az áthelyezésre, akkor neki azt garantálnia kell, hogy épségben
át tudja tenni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy oda daru be tud menni? Esetleg van olyan hosszú
„karja” amivel azt ki tudja emelni, mivel ott előtte le van burkolva, és az a térburkolat egy
darut nem bír meg, szét fog csúszni minden.

Tarnóczi József polgármester:

Én azt gondolom, hogyha ezt meg akarják csinálni, akkor ez mind csak pénzkérdés. Ha ezt
meg akarják csinálni, akkor nekik ezzel számolni kell. Rengeteg olyan kérdés van amin el-
bukhat, mert a mi kikötésünk, hogy sérülésmentesen áthelyezésre kerüljön. A statikai véle-
ményt legalább kikérik, mert ők sem akarnak magunknak problémát.
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Vida Miklós képviselő:

Jó, csak le kell mindent írni.

Tarnóczi József polgármester:

Persze, itt nem is az a kérdés, hanem az, hogy adjunk-e nekik erre lehetőséget, hogy járják
végig és ha mindenre megnyugtató megoldás van, akkor mehet, ha nem akkor úgysem megy.
Én úgy gondolom, hogy ennek a patikának mennie kell minél hamarabb.
Megkérdezem a testületet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az emlékmű áthelyezhető, és azok-
kal a feltételekkel, hogy Vasastól kell egy nyilatkozat, amiben árajánlatot kérünk, hogy sérü-
lésmentesen, át tudja helyezni, a térben bármi kárt okoznak azt az eredeti állapotába helyreál-
lítják. Az emlékművet csak akkor lehet kiszedni, ha azt a végső helyére, melyről a képviselő-
testület a közeljövőben dönt, el lehet helyezni. Aki azzal egyetért, az előzőekben felsoroltak
alapján, hogy az emlékmű az eredeti helyéről áthelyezhető legyen, kérem, hogy kézfeltartás-
sal szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

47/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- hozzájárul ahhoz, hogy a 3351 Ónod, Rákóczi út 46. szám alatt lévő Kultúrház épüle-
tének falába beépített dombormű áthelyezésre kerüljön egy hozzá méltó helyre, mely-
nek pontos helyéről a Képviselő-testület a közeljövőben dönt,

- azzal a feltétellel adja hozzájárulását, hogy Vasas István egyéni vállalkozótól árajánla-
tot kér a dombormű áthelyezésére, illetve kinyilatkoztatja, hogy a domborművet sérü-
lésmentesen áthelyezi annak végső helyére.

- az áthelyezés során az emlékmű előtti területben bárminemű kár okozása az áthelyezőt
terheli, és károkozás esetén köteles azt eredeti állapotába visszaállítani.

Tarnóczi József polgármester:

A következő döntést arról kell meghoznunk, hogy ezt a helyiséget biztosítjuk a patika céljaira.
Egy előbérleti szerződést kötöttünk, viszont az lenne az ő ajánlatuk, kérésük, és ezt majd el-
dönti a testület, hogy tekintettel a várható költségekre, két év fizetési moratóriumot kérnének.
Most pedig meghatároznánk minden évben egy 40 eFt + Áfa költséget, ami az inflációt köve-
tően emelhető. Természetesen az épülettel összefüggő valamennyi közüzemi költséget, köz-
üzemi számlát ők fizetnek, az minket nem terhel.
Még egy fontos kérdés, hogy a működési engedélyhez szükséges nyilatkozatot kell tennünk,
hogy „Alulírott Ónod Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy Ónod köz-
ség önkormányzatát képező, 3551 Ónod, Rákóczi út 47. szám alatt található 896/5. hrsz-ú
ingatlant Szilvia Patika Kft. Alsózsolca, Jókai út 10. bérleti jogviszony alapján jogszerűen
használja, tartja birtokban, mint társaság fióktelepét.”
Itt az a lényege, hogy erre a patikára működési engedélyt akkor kapnak, ha ezt bejegyzik a
cégbíróságon fióktelepnek. Ez a működési engedély kiadásának feltétele, ezt az illetékes Cég-
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bíróság felé bejegyezzék. Ez nem azt jelenti, hogy ők tulajdonjogot alapítanak, hanem a cég-
nek ezt a patikáját fióktelepként bejegyezzék a Cégbíróság felé.
Hozzászólás, javaslat van-e?
Aki egyetért azzal, hogy a Szilvia Patika Kft részére ezt a helyiséget biztosítsuk 40 eFt + Áfa
bérleti költséggel és 2 év fizetési moratóriummal, hozzájáruljunk a cégbírósági bejegyzéséhez
erre az épületre, és a Bérleti Szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert, azt kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

48/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a Szilvia Patika Kft részére a 3551 Ónod, Rákóczi út 47. szám
 alatt lévő,  896/5. hrsz-ú, épületben helyiséget biztosít.

- a bérleti díjat 40 ezer Ft + Áfa, azaz negyvenezer forint plusz ÁFA összegben ál-
lapítja meg, 2 év fizetési moratóriummal
- hozzájárul a cégbírósági bejegyzéséhez erre az épületre, és
- a Bérleti Szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Vida Miklós képviselő:

November 27-én már lesz Patika, mert nagyon sokan kérdezik.

Tarnóczi József polgármester:

Azt mondta a tiszti főorvos úr, hogy meg kell csinálni akkorra, mert különben visszavonja a
létesítési engedélyét a gyógyszertárnak.
Én most már hihetetlenül fel vagyok háborodva Mártikának a dolgaira, mert minél többet tu-
dok, annál jobban rosszul vagyok ettől a történettől. Az a viselkedés amit ő folytat, egyszerű-
en katasztrófa. Most már a telefonja is ki van kapcsolva, semmilyen levelet át nem vesz. Saj-
nálom, hogy ez így alakult.
1841  óta van Ónodon patika. Sajnos ez történt.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Lényeg az, hogy nekünk, Önkormányzatnak ezzel kapcsolatban semmiféle költségünk nincs.

Tarnóczi József polgármester:

Nincsen. Minden, ami az átalakítással kapcsolatos, őket terheli. Elmondtam, hogy nincs pén-
zünk, bármit csinálnak, azt úgy csinálják, hogy az az ő költségük.
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Gálné Tatár Mária képviselő:

Akkor tulajdonképpen három gázórának, villanyórának, kell lenni, a kultúrnak, Balajtiéknak
és a gyógyszertárnak. A költségeket is fogják viselni.

Tarnóczi József polgármester:

Mindenre. Saját érdeke, hogy megcsinálja.

Váczi Györgyné képviselő:

Balajtiéknak nem lesz belőle probléma, hogy az építkezés alatt rajtuk keresztül fognak bejár-
ni?

Tarnóczi József polgármester:

Amikor ez szóba került csupán annyi kérésük volt, hogy kocsma ne legyen. Ők nem fognak
semmiféle akadályt gördíteni.

3.np:// Föld haszonbérbeadásáról döntés

Tarnóczi József polgármester:

Miklós utána érdeklődtél?

Vida Miklós képviselő:

Igen. Azt mondták, hogy aranykoronánként 3-6 kg búzát kérnek érte. Ez azt jelenti, hogy 1
Ak-ért kapsz 3 kg búzát, és a mindenkori, aratáskori tőzsdei árral számolják. Például, ez a
föld 11 hektár, 24 Ak-ás, ami 264 Ak, szorozva 3-al, mert nem olyan erős föld, ez 792 kg bú-
za, ha szorzom a tőzsdei árral, ami 550,- Ft volt, akkor 435.600,- Ft.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Ez sok.

Vida Miklós képviselő:

És ez a legalja.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Egy kg búza 550,- Ft?

Tarnóczi József polgármester:

Én nem ilyen számításokkal hallottam, hogy 20 eFt és 35  eFt között megy hektárja.
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Vida Miklós képviselő:

Azt mondta a Zoli batárom, hogy lehet ezt forintosítani is, de ez az elfogadott ez az Ak érték.

Tarnóczi József polgármester:

Végülis, mi mindig egy-egy évekre kötünk. Ilyen összegeknél 5 és 10 évekre kötnek le földe-
ket.

Vida Miklós képviselő:

És mi van ezzel a gyógyszergyárral?

Tarnóczi József polgármester:

Én pár napja kértem ez ügyben tájékoztatót, mert tőlem meg Mengyi Roland kért tájékoztatót.
Egy a gond, hogy nagyon nehéz a különböző szereplőket összerakatni. A font rendelkezésre
áll, magyar oldalon kell a Danubius Innovációs Zrt., másik befektető a Medical Invest, min-
denkinek a szándéknyilatkozatát kell benyújtani, de mindenkinek mellé kell csatolni a banki
dokumentációkat. Ez az idén ki fog derülni, biztosan, mert nagyon meg akarják csinálni. Az,
hogy most egy kicsit csend van, bár elég sok email váltás és információcsere van az ügyben.

Vida Miklós képviselő:

Engem csak annyiból érdekelt, hogy egy év időtartam.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, egy évtől többre nem is szabad kiadni.
Augusztusban volt egy nagyobb tárgyalás, az UBS Banknak volt itt két elemzője, akik az
egész projektet átvilágították és készítettek egy pénzügyi elemzést, amit pár sorban megküld-
tek.
„Az a helyzet, hogy mi is várakozóban vagyunk, mert a prjekt beruházók a Fontan, és a Da-
nubius Innovációs Zrt. a pénzügyi megvalósításon egyezkedik. Vélhetően ez hamar megoldó-
dik. Konkrétabban, éppen válaszlevelet készít fordítani, és várjuk még ezen a héten. Függet-
lenül attól, hogy a pénzügyi terv, mi is türelmetlenek vagyunk, de nem tudunk tempót váltani,
sajnos.”
Erre pár nap múlva megjött a Fonten-nek a levele, kivonatosan, amit az Innovációs Zrt. igaz-
gatójának írtak.
„A 9. és 12-én kapott dokumentumok alapján látunk reális esélyt..” ezt Dr. Fontana, a svájci
partner írja: „…látunk reális esélyt a Median Hungary Projekt megvalósítására, megvan a
lehetőségünk, hogy egy speciális berlini bank kötvényt bocsátson ki, minden további intézke-
déshez szükségünk van a következőkre:” meg kell szerezni az Egészségügyi Minisztériumból
a létesítési engedélyt, aláírva és a támogató levelet és a megvalósulási projekt 25 %-át letétbe
kell helyezni.

Mi legyen a földdel? Mennyi időtartamra adjuk ki? Egy év megint? Mi legyen a javaslat? Ma-
radjon a 250 eFt, vagy emeljük meg?
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Vida Miklós képviselő:

Maradjon a 250 eFt, ő is hagy haladjon. Egy évre. Ha hosszú távra, akkor én ragaszkodnék az
Ak értékhez, de így, hogy egy év, így maradjon.

Tarnóczi József polgármester:

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

49/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a benyújtott kérelemre, a földbérletet további egy év időtartamra
köti,

- a bérleti díj összegét  250.000,- Ft-ban állapítja meg.
- Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására

felelős: polgármester határidő: 2012. október 31.

4.np:// Döntés Köröm község megkereséséről

Tarnóczi József polgármester:

Köröm község ismét megkeresett bennünket, a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban, ezt
már átbeszéltük, és arra az álláspontra jutottunk, hogy a válaszunk nemleges.
Aki egyetért azzal, hogy Ónod község önkormányzata ezt a kérésüket elutasítja, az kézfeltar-
tással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megtárgyalta Köröm Község Képviselő-testületének megkeresését a közös önkor-

mányzati hivatal kialakításával kapcsolatban

- úgy döntött, hogy nem kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni Köröm Köz-

séggel
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- felkéri a polgármestert a válaszlevél megírására

Felelős: polgármester Határidő: 2012. október 31.

5.np:// Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat benyújtásáról döntés

Tarnóczi József polgármester:

Volt egy olyan kérdés, hogy mennyi főt érintett ezidáig? 2009-2010-es tanévben 24 főt, a ta-
valyi évben 20 tanulót érintett, ami összességében 600 eFt-ot jelent az önkormányzat költség-
vetésében. Magának a pályázatnak a kiírása arra irányul, hogy azokat a diákokat kell támo-
gatni, akik szociálisan rászorulóak. Tájékoztatom a testületet, hogy mi anyagilag nagyon ne-
héz helyzetben vagyunk, tehát valamilyen pénzügyi határt ennek kellene szabni. Nekem az
előző években beadott pályázatok alapján, kb. egy 45 eFt/fő az ami támogatható, és még így
is jelentős létszámban tudjuk a diákokat támogatni. Azért voltak olyan jövedelmek, ahol nem
szociálisan rászorultsági alapon kapta. A beadott jövedelemigazolások le is fedik ezeket a
gyerekeket.
A környező településeken a gyakorlat az, hogy a nyugdíjminimum 1,5-szeresét határozzák
meg, legtöbb önkormányzatnál ilyen támogatás címen, többek között Nyékládházán. Nekem
azzal csak annyi bajom van, hogy nagyon sok gyerek kiesne, hiszen pontosan a 40 és 45 eFt
között van nagyon sok gyerek. Amennyiben 45 eFt környékén meghúznánk a vonalat, akkor
jelentős részét tudnánk támogatni ezeknek a gyerekeknek, viszont a jelenlegi 600 eFt a költ-
ségvetésünkben nagyon sok és nagyon könnyen előfordulhat, hogy hiába megszavazzuk, hogy
induljunk a Bursa-n, de nem fogjuk tudni kifizetni. Még az is jobb, ha mi mondjuk, hogy ke-
vesebbet támogatunk, minthogy nemfizetés miatt kizárjanak. Nagyon sok önkormányzat nem
is indul, mert hogy nincs rá pénzük. Valljuk be őszintén, hogy nekünk sincs. Évi 300 eFt-ot be
lehet vállalni, és még így is támogatást kap több mint a fele.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Azt mondod, hogy sok olyan gyerek van akinél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
45 eFt-ot?

Tarnóczi József polgármester:

Igen, ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 45 eFt-ot, még így is több mint a fele
jogosult lesz rá. A 60-70-120 eFt/fő, és ismerve a családot, azt mondom, hogy nem igazán
indokolt.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A 60-70 eFt/fő, az sem sok.

Tarnóczi József polgármester:

Az sem sok, csak az a baj, hogy nincs 600 eFt-unk rá.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:

Én ebből ki akarok maradni, mert ebben én is érintve vagyok, nem akarom, mert a gyerekem
egyetemre jár, de annyira nem értek ezzel egyet, hogy mindig a szociálisan rászoruló kap
mindent. Nekem két gyerekem van, és mi mindenből kiestünk, mert a két gyerek soha nem
számított sehol, még itt az egyetemre sem, pedig itt már nem jár családi pótlék, nem kapunk
rá családi kedvezményt, a nagyobb dolgozik, az egy dolog, hogy nem lakik itthon, meg a fize-
tése nem hozzánk jön, nem vonhatom be a kasszába. Mi két gyerekesek mindenhonnan kie-
sünk a 70 eFt/fős fizetésünkkel. Én ezt nagyon nem tartom jónak, nem vagyok rászorulva arra
a 6 eFt-ra, de a gyerekem is háborog, hogy az egyik ilyen szociális támogatásra, a másik hát-
rányos helyzetűre, a harmadik nagycsaládos, ezek a gyerekek meg mindig, mindenből kies-
nek. Van aki nagycsaládos, az tuti, hogy a nagycsaládosra is beadja. Biztos.

Tarnóczi József polgármester:

Én azt tudom, hogy nincs rá pénzünk.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Én tudom, én elhiszem, hogy nincs rá pénz, én meg azt tudom, hogy ez a szociális rendszer,
úgy ahogy van egy szemét dolog, mert egyesek a gyerekeikből mindent kihasználnak, akinek
meg egy van, vagy kettő, az csak kínlódik, meg fizet mindenhol, mert nekik soha semmi nem
jár semmilyen kedvezménnyel, vagy ingyen. Ahol meg 3, 4, meg 5 vagy Isten tudja hány van,
ott meg minden jár. Három gyerekig adjanak támogatást, utána meg ha szül, akkor csupán
gyerekszeretetből nevelje fel, úgyhogy én ezzel nagyon nem értek egyet, én tartózkodni is
fogok. Az a baj, hogy ezek a gyerekek semmiféle ösztöndíj lehetőségre nem pályázhatnak,
mert semmibe nem esik bele, és nem  mondhatom, hogy gazdagok vagyunk meg, hogy mi-
lyen jól élünk, mert nem.

Tarnóczi József polgármester:

Én elhiszem, meg igazat is adok neked, de minden hónapban kifizetek törlesztésre 2,5 MFt-ot.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nem csak én fogok kiesni, hanem van még rajtam kívül még 1-2, aki olyan szinten él, mint
én, és az is ki fog esni. És marad megint olyan  család, ahol van egy halom gyerek, és kijön 45
eFt-ra.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Korábbi években is mindig azt mondtuk, hogy azért támogatunk minden tovább tanuló gyere-
ket, mert örülünk annak, hogy a falunak vannak olyan gyerekei, akik tovább tanulnak. Tény-
leg ebben az ellátó rendszerbe ezek a gyerekek soha, semmikor nem esnek bele.

Tarnóczi József polgármester:

Jó, rendben van, valamennyit emelhetünk, de azt meg nem tartom indokoltnak, hogy valaki
155 eFt/fő-vel is megkapja.
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Váczi Györgyné képviselő:

Az a sajnálatos, hogy akármilyen megszorítások vannak, a községünk nem halad jobban, mint
előtte, meg utána.

Tarnóczi József polgármester:

Erzsike nem az a kérdés, hogy hogy haladunk.

Váczi Györgyné képviselő:

Most ne azon a 600 eFt-on múljon, mert az a 600 eFt sokkal rosszabb helyre is elmegy, sok-
kal rosszabb helyre is elköltitek.

Tarnóczi József polgármester:

Ma már ott tartunk, hogy semmit nem fizetünk.

Váczi Györgyné képviselő:

Én ezt elhiszem, de most mivel jobb a helyzet a tavalyi évtől kezdve?

Tarnóczi József polgármester:

A mi helyzetünk 2,5 éve halálosan rossz, mióta fizetjük a hitelt. Előtte nem volt hitelfizetés,
két év hitelfizetési moratórium volt. Előtte éveken keresztül vettük fel a hitelt, akkor nem volt
ilyen probléma, hiszen volt miből daj-dajozni, mert nem fizettük a hitelt. Most eljött az igaz-
ság pillanata, most fizetnünk kell.

Váczi Györgyné képviselő:

Jó, de ne ilyeneken húzzátok.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Vagy senki nem kap, vagy mindenki. Én azt javaslom, mert nem tartom jogosnak, mivel akik
rászorultak lesznek, azok másféle ösztöndíjra is tudnak az egyetemen pályázni, mert tudnak.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Akkor ne csatlakozzunk.

Váczi Györgyné képviselő:

Sajnos a két gyerekesek, nem gyerekesek, mert ahol mind a két szülő dolgozik, semmilyen
támogatásban nem részesültünk. Engem ez most nem érint, mert nincs felsőoktatásos gyere-
kem, de biztos igaz, hogy mindig kellett a könyvekért fizetni, meg a világon mindenért, soha-
sem részesültünk semmiféle támogatásban.



- 14 -

Tarnóczi József polgármester:

Én a magam részéről azt javaslom, hogy vagy valamilyen határt szabunk, vagy egyáltalán ne
csatlakozzunk. Higgyétek el, elő lehet írni 600 eFt-ot, bármennyit, de ha nem fogjuk tudni
kifizetni, teljesen mindegy. Számon fogjátok kérni testületi ülésen, hogy miért nincs még kifi-
zetve. A mai napon van 14 MFt-unk ami nincs kifizetve, ha beteszem a sorba, akkor egyszer
majdcsak rákerül a sor. Nem az a baj, hogy nem akarom, hanem az, hogy nincs pénzünk.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Én is Jutkával értek egyet, hogy akkor ne legyen ösztöndíj.

Vida Miklós képviselő:

Abban én is Juditnak adok igazat, hogy akkor meg ne legyen, mert az egyedi elbírálás megint
olyan, hogy akkor mi alapján adtuk?

Tarnóczi József polgármester:

Én azt gondolom, hogy csatlakoznunk kellene, egy összeghatárt meghatározni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ez egy képviselői javaslat volt, amit meg kellene szavaztatni.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy csatlakozzunk-e a Bursa Hungarica Ösz-
töndíj Pályázathoz.

A képviselő-testület 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hoz-
ta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázati
programhoz.
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6.np:// Együttműködési megállapodás megkötése a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat-
tal

Tarnóczi József polgármester:

Ezt ma hozta be Gizike, testületi ülés előtt lett kiosztva, még én is csak átfutottam, de ugyanaz
a szövegkörnyezet, amit már megkötöttünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a különb-
ség annyi, hogy ők nem kérnek helyiséget.
A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat az én megítélésem szerint, egy üde színfoltja ennek a
településnek, hiszen ők, azt látom, hogy jól gazdálkodnak, az állami támogatásokat, és egyéb
pénzeket a közösség javára használják föl, nem mintha a másik nem így lenne, és a szándékuk
nem erre irányulna, de aki ismeri az ő dolgaikat, munkáikat, hozzáállásukat, az nagyon nem
tud belekötni ebbe a történetbe. Szépen csinálgatják, összefogják a közösséget, bár egy-egy
zarándoklat nem egy laza nap, mikor egy nap alatt a 3. görögmisét hallgat végig az ember. Én
nagyon kedvelem őket, nagyon jó csapat.
Aki azzal egyetért, hogy ezt az Együttműködési Megállapodást aláírjuk, azt kérem, hogy kéz-
feltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2012. (X. 11.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal az Együttműködési Meg-
állapodást aláírja.

7.np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Tegnap elég sok mindent megbeszéltünk, van-e még valami?

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Pápai Imre bácsi kérdezte, hogy az építési törmeléket valahová kiviheti-e?

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben ténylegesen építési törmelék, akkor keresse fel Knapp Károlyt, és ő megmondja,
meg is mutatja neki, hogy hová teheti.
Javaslom, hogy ha valakinek ilyen jellegű kérése van, akkor nem kell megvárni vele a testüle-
ti ülést, hanem fogunk rendszeresíteni egy füzetet, és oda beírhatja minden képviselő a lakos-
sági igényeket, Karcsi pedig, ha elvégződik a munka, leigazolja, hogy elvégezve.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:

A rendelőben az személyzeti WC-ben hetenként kétszer olyan büdös van, hogy nem lehet
bent megmaradni. Mit lehet ezzel a szennyvízzel csinálni, mert ez förtelem. Zárt ajtónál is
kimegy a szag.

Tarnóczi József polgármester:

Az emésztőt már sokszor csinálták, én szerintem, már az egész épület el van rohadva. Az
egész épületet el kellene tolni, és újból építeni.
A faluban úgy néz ki a szennyvízrendszer, hogy az egyik részre a gravitációs alapuló, és van
egy másik része, ahol úgynevezett aknák vannak és átemelők, amik a nyomásos rendszerek.
Ez azért nem valószínű, hogy meg lehet oldani, mert amikor ezt tervezték, megnézték, hogy
mennyi a lakosságszám, és ahhoz képest túlméretezték. Több település szennyvize jön rajtunk
keresztül, és mivel nincs annyi amennyire tervezték, nincs ami átvigye, és áll ezekben az ak-
nákban, mert kevesen is kötöttek rá, akik rákötöttek azok is spórolnak a vízzel, nincs folyama-
tos vízmozgás. Sajóládról 3 hét alatt jut el a szennyvíz Körömbe.
Vannak időszakok, amikor nagyon büdös van, olyankor amikor bekapcsolnak a szivattyúk,
megindul a nyomás a rendszerben, akkor nyomja ki a szagot.
Ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni.

Amennyiben több hozzászólás, kérdés nincs, köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést,
az ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

     Solymosi Imréné  Vida Miklós
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő


	fedőlap_2012.10. 11..pdf
	Jkv.  2012.10.11..pdf

