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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 06-án 17,00 órai kez-
dettel 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: Pásztorné Molnár Katalin megbízott 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.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Pásztorné Molnár Katalin jegyző asszonyt, a jegyzőkönyv-
hitelesítőknek pedig Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt és Vida Miklós képviselő urat ja-
vaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Pásztorné Molnár Katalin jegyző-
asszonyt bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével, Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt és
Vida Miklós képviselő urat a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Aki a kiküldött  napirendi pontokkal egyetért, azt  kérem kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: A 2013. január 1-jétől érvényes vásári díjtételek megállapítása
2. napirendi pont: Döntés a Leader „Falufejlesztés” c. pályázat benyújtásáról
3 .napirendi pont: Az ÉMOP közbeszerzési eljárásoknak, ajánlattételi felhívásoknak a kikül-

dése
4. napirendi pont: Szándéknyilatkozat az orvosi ügyeleteknek a fenntartásáról

1.np:// A 2013. január 1-jétől érvényes vásári díjtételek megállapítása

Tarnóczi József polgármester:

Kiküldtünk egy javaslatot, melyben föltüntetésre kerültek a régi összegek és a javasolt emelé-
sek. A díjtétel emeléseknél szeretném, ha figyelembe vennék, hogy az Áfa besorolásunk a
vásári bevételeknél Áfa-mentes. Akik bérletesek, azok után már nem kell, hogy Áfa-t fizes-



- 2 -

sük, ez gyakorlatilag a bevételeinkben 27 %-os díjnövekedést fog jelenteni. Az árusoknál ez
viszont azt jelenti, hogy ez után a bérleti díj után Áfa-t nem igényelhetnek vissza.
Elképzelhető, hogyha tömegesen megjelenik problémaként, akkor ezt az ő esetükben figye-
lembe kell venni, de remélhetőleg nem nagy tömegeket érint.
Van néhány számítás, amit a kolléganőink számoltak, ha egy átlag négyzetméterrel számo-
lunk a javasolt emelések esetében, a Büféknél 2.400,- Ft-ot, a bútoroknál 1.200,- Ft-ot, és a
ruházat, élelmiszer, édesség termékeknél 600,- Ft emelést jelentene havi bontásban. Az tény,
hogy 2008 óta az önkormányzat nem nyúlt a helyjegyekhez.
A díjszabások kimentek, a teherautónál 500,- vagy 800,- Ft, az kérdőjelesen.

Vida Miklós képviselő

Egy teherautó elfoglal két személygépkocsi helyét, annál legyen 800,- Ft.

Tarnóczi József polgármester:

Nekünk a valódi bevételt ez a három tétel jelenti, a vendéglátás, a ruha, édesség, élelmiszer,
és a bútor, faáru. Az összes többi, a parkolójegy, és egyebek, az a kevesebb. Ez sem elhanya-
golható, havonta nem kevés összeggel.
Van-e a beterjesztett javaslathoz képest más elképzelés, egyéb javaslat?

Vida Miklós képviselő:

Én, a ruhanemű és vegyes kereskedéseknél az 50,- Ft-os áremelést nagyon kevésnek találom,
mert akármit is árul, 2-3 m2-et elfoglal és fizet 600,- Ft-ot, én azt nagyon kevésnek tartom.

Tarnóczi József polgármester:

Ha arányaiban megnézzük, mindigis azért volt ezeknek a termékeknek a négyzetméter ára a
legkevesebb, mivel ezeken a termékeken a legkisebb a haszonkulcs.

Vida Miklós képviselő:

Én azt mondom, hogyha 100,- Ft-al emeljük meg még az sem olyan egetrengető.

Solymosi Iréné alpolgármester:

Most kiszámoltam, és ők a százalékot is nézték, mert ha megnézzük a 300 és 400 Ft közötti
emelést és megnézzük a 150 és 200 Ft-os emelést, akkor azt látom, hogy százalékosan emel-
ték az árakat.

Tarnóczi József polgármester:

Az Áfa visszaigénylés is elsősorban őket fogja érinteni.

Vida Miklós képviselő:

A pecsenyéseket is ugyanúgy, annak is van Áfa-ja.

Solymosi Iréné alpolgármester:
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Biztos, hogy arányosan van kiszámolva. Jó, én csak mondom.

Vida Miklós képviselő:

Lehet, hogy arányosan van kiszámolva, de én az 50,- Ft-os emelést kevésnek tartom, 250,-
Ft/m2 nem sok.

Váczi Györgyné képviselő:

Inkább arról kellene döntenünk, hogy a románok éjszakára ne legyenek ott lóvásárterületén,
mert daj-dajoznak, randalíroznak, éjszakára is fizessen bérleti díjat.

Tarnóczi József polgármester:

Gyakorlatilag nyár közepe óta mindig éjszaka vannak kint. Nyáron volt, hogy volt velük
probléma, de közmunkásokkal megoldottuk, hogy éjszakára is felügyelet alatt legyenek, ők
kordában tartják őket, azóta nincs ilyen jellegű probléma. A vásártéren már nincsenek, egé-
szen a Református temetőnél vannak hátul.
Akkor annyival módosítanám az előterjesztést, hogy a ruhanemű, édesség, használtcikkeknél,
díjtétel emelés, 200,- Ft helyett 250,- Ft legyen, a többi helyen az emelésre tett javaslat válto-
zatlanul marad az előterjesztéshez kiküldöttek alapján.
Amennyiben egyéb felvetés, hozzászólás nincs, kérem aki a kiküldött előterjesztéssel, és a
Vida Miklós képviselő úr által tett díjtétel módosítással egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartás-
sal szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a vásási és piaci helypénzek díjtétele 2013. január 1-től a
kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint módosul, azzal a változtatással,
hogy a „Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, stb…” az
előterjesztésben meghatározott 200,- Ft helyett 250,- Ft/m2 értéken kerüljön
elszámolásra.

Vásári és piaci helypénzek – 2013.  január 1-től
A) Vásáron árusítók

bérleti díj
egység Ft

Vendéglátás (büfé kocsi helye) m2 800
Vendéglátás (vendéglátó pavilonok, sörpadok helye) m2 200

Bútor, faáru m2 400
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Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, termény,
takarmány, növény, szárnyas állat, kisállat, hobbiállat, hal vala-
mint sátorból, utánfutóból, talajra helyezett vegyes áruféleségek

m2 250

B) Nagytestű számos állat
Ló, csikó db 500

Szarvasmarha, borjú, szamár, öszvér, bivaly db 500
Sertés db 400

Juh, kecske, süldő, db 300
Választási malac, gida, bárány db 200

C) Járművek
Vásártéri
parkoló

Önkormányzati
utcákban

Tehergépkocsi db 800 800
Személygépkocsi db 500 500

Pótkocsi db 400 500
Utánfutó db 400 500

Állati erővel vontatott jármű db 400 500
A vásári napokon közterület használat rendje a vásárra érkezőkre nézve kötelező.

Vásári és piaci helypénzek – 2013.  január 1-től
A) Vásáron árusítók

bérleti díj
egység Ft

Vendéglátás (büfé kocsi helye) m2 800
Vendéglátás (vendéglátó pavilonok, sörpadok helye) m2 200

Bútor, faáru m2 400
Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, termény,
takarmány, növény, szárnyas állat, kisállat, hobbiállat, hal vala-
mint sátorból, utánfutóból, talajra helyezett vegyes áruféleségek

m2 250

B) Nagytestű számos állat
Ló, csikó db 500

Szarvasmarha, borjú, szamár, öszvér, bivaly db 500
Sertés db 400

Juh, kecske, süldő, db 300
Választási malac, gida, bárány db 200

C) Járművek
Vásártéri
parkoló

Önkormányzati
utcákban

Tehergépkocsi db 800 800
Személygépkocsi db 500 500

Pótkocsi db 400 500
Utánfutó db 400 500

Állati erővel vontatott jármű db 400 500
A vásári napokon közterület használat rendje a vásárra érkezőkre nézve kötelező.
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(A „Vásári és piaci helypénzek – 2013. január 1-től” díjtétel táblázata a jegyzőkönyv mellék-
letét képezi.)

Tarnóczi József polgármester:

Ennek azért volt jelentősége, mert a csütörtökön megrendezésre kerülő vásárra a szórólapokat
el kell készíteni, azt ki kell osztani, és felmérni, hogy ki az aki továbbra is kéri a helyet.
Még amiből a vásározók részéről lesz egy kis felbolydulás, hogy most már egy helyre kell
terelni az összes élelmiszerárust, árucsoportonkénti bontásba kell kialakítani a helyeket.
Úgy gondoljuk, hogy a pecsenyés sor előtti terület lesz az élelmiszerárus rész, viszont van aki
már több száz éve azon a helyen árul, most azt kell mondanunk neki, hogy ott már nem tudjuk
kiadni neki a helyet, át kell hogy költözzön máshová.
Ez egy olyan szigorú előírás a szakhatóságok részéről, amit nem tudunk megkerülni, ezt tu-
domásul kell venni, hogy az élelmiszert egy helyre kell csoportosítani. Ebből nem enged az
élelmiszer egészségügy, és ez előírás, amit be kell tartani, ha a vásárt továbbra is működtetni
szeretnénk.

2.np:// Döntés a Leader „Falufejlesztés” c. pályázat benyújtásáról

Tarnóczi József polgármester:

A vásárhoz kapcsolódóan még annyit, hogy van lehetőség a Leader pályázaton belül a vásár-
térre lehet pályázni. Jelenleg számítás alatt van, hogy az 5 MFt pályázati összegbe mi fér bele,
a középső rész lebetonozását figyelembe véve, úgy hogy az megfelelő területen, vastagságban
és minőségben meglegyen.
Amire szeretnénk pályázni, az egyértelműen a pormentesítés, mert azt előírták, és amennyi-
ben még lehet, és a költségvetés elbírja, szeretnénk néhány közlekedő utat rendbe tenni a so-
rokon. Ehhez kérném a hozzájárulást. A konkrét számok még nincsenek meg, a maximálisan
pályázható összeg 5 MFt, ehhez 85 %-os a támogatás intenzitása. Nagy valószínűséggel az
Áfa-t már erre sem fog kelleni kifizetni, de erre még az APEH állásfoglalását ki kell kérni.. Ez
még nem biztos, de van rá esély. Amennyiben Áfa-t kell fizetni, akkor az összköltség  7.468
eFt, ehhez kapcsolódik egy pályázatírási költség, ami 100 eFt + Áfa, ebben az esetben saját
forrásból 2.468 eFt-ot kell, hogy hozzátegyünk. Én azt gondolom, hogy ez a bérleti díjtétel
emelés, amit most végrehajtunk, kell hogy fedezze bizonyos szempontból az önerőt, viszont
sajnos ez már nem kívánságműsor, hogy a vásárral kezdeni kell valamit.
Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata van-e? Amennyiben nincs, megkérdezem a
képviselő-testületet, hogy támogatja-e azt a törekvést, hogy a Falufelújítás, falufejlesztés pá-
lyázaton maximálisan 5 MFt értékben az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Leader ak-
ciócsoportoknál. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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- úgy döntött, hogy a Leader akciócsoportoknál pályázható „Falufejlesztés” c. pályá-
zatra, az önkormányzat a maximálisan 5 MFt értékben pályázható összegre pályázatot
nyújt be.

- a pályázathoz 85 %-os a támogatás intenzitása,
- hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályázott összeg után az önkormányzatnak Áfa

befizetési kötelezettsége van, úgy az önerő 2.468 eFt.

Tarnóczi József polgármester:

A pályázattal kapcsolatban arról is döntést kell hozni, hogy ennek a pályázatnak a megírására
egy pályázatíró céget bízzunk meg, melynek a költsége 100 eFt +Áfa.
Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy döntött, hogy a Leader akciócsoportoknál pályázható „Falufejlesztés” c. pályázat
megírására egy pályázatíró céget bíz meg,

- a pályázatírás költsége 100 eFt + Áfa, mely összeget az önkormányzat biztosítja.

3.np:// Az ÉMOP-3.1.3. pályázatnak a közbeszerzési eljárásának, az építési ajánlattételi
felhívásoknak a kiküldése

Tarnóczi József polgármester:

Gyors összefoglalót adnék róla, mivel Váczi Györgyné képviselőasszony még nem volt része-
se a kezdeteknél, mivel 2011. évben indult ez a pályázat. Ennek a pályázatnak a menedzselé-
sére, illetve lebonyolítására kötöttünk egy megállapodást a B-A-Z. megyei Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökséggel (NFÜ-vel). Úgy tűnik, hogy jó munkát végeztek, mivel ezt a pályázatot mi
megnyertük a nyár folyamán. A támogatási szerződés aláírását követően egy közbeszerzésre
szakosodott céget kellett felkérnünk arra, hogy a pályázathoz kapcsolódó eljárásokat lefoly-
tassa. Ennek a közbeszerzésnek a nyertese az ENSZ-REALE Kft lett, aki az NFÜ-nek az
egyik partnercége, ők nyerték meg a pályázathoz kapcsolódó valamennyi közbeszerzésnek és
bonyolításnak a vitelét. Létrejött egy Bíráló bizottság, ahol jogszabályban meghatározott ta-
goknak kell, hogy legyenek. Tagja kellett, hogy legyen, egy szakjogász, ő Dr. Kovács Péter
ügyvéd, az NFÜ részéről Köteles Tibor, az NFÜ megbízott menedzsere, és egy pénzügyi vég-
zettségű önkormányzati dolgozó,  Jakabné Baranyi Beatrix lett kijelölve. A Bíráló bizottság-
nak az volt a feladata, hogy kiválassza azokat a cégeket, akik alkalmasak erre a feladatra. Há-
rom cég került kiválasztásra, a LASPED Kft, a NITAKIR ÉPSZER Kft. és a KELET
ÉPSZER Kft., kevésbé ismert cégek, de ők rendelkeznek minden olyan jogosítvánnyal, ami-
vel egy 100 MFt-os beruházáson elindulhatnak.
A képviselő-testületnek kell abban állástfoglalni, hogy ezeket az árajánlattételi felhívásokat
ezen kivitelező cégek számára kiküldhetjük-e?
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Hangsúlyozom, hogy ezeket a cégeket nem én választottam, hanem a NFÜ jelölte és az álta-
luk megbízott Bíráló bizottság jelölte ki.
Természetesen, ha beérkeznek ezek az árajánlatok, a Képviselő-testület jóváhagyásával lesz
kiválasztva a nyertes pályázat.
Felmerült-e ezzel kapcsolatban bármi kérdés? Amennyiben nincs kérdés, a kiküldött határoza-
ti javaslatnak megfelelően, az ÉMOP-3.1.3. azonosító számú nyilvántartott Kisléptékű telepü-
lésfejlesztés Ónod községben indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja,
aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon..
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az ÉMOP-3.1.3. azonosító számú nyilvántartott Kisléptékű településfejlesztés Ónod
községben indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását megismerte, azt jóvá-
hagyja.

Tarnóczi József polgármester:

Ezzel a pályázattal kapcsolatban még arról kell döntést hoznunk, hogy az önkormányzat a
Bíráló bizottság javaslata alapján az imént felolvasott cégeknek az ajánlattételi felhívást meg-
küldje. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy döntött, hogy az ÉMOP-3.1.3. azonosító számú nyilvántartott Kisléptékű telepü-
lésfejlesztés Ónod községben indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a
Bíráló bizottság javaslata alapján megjelölt cégek részére megküldi.

Tarnóczi József polgármester:

Reményeink szerint a közbeszerzéshez kapcsolódó eljárások még az idén lezárulnak, a pályá-
zatban pedig úgy vállaltuk, hogy 2013. március, április hónapban, időjárástól függően kezdő-
dik el a kivitelezési munka.

4.np:// Szándéknyilatkozat az orvosi ügyeleteknek a fenntartásáról
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Tarnóczi József polgármester:

A Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kiküldött egy olyan felmérést minden önkor-
mányzat számára, tekintettel arra, hogy nagyon sok település van, ahol kistérségi hatáskörben
látják el az orvosi ügyeleti feladatokat, és tudjuk, hogy a kistérségek helyzete a jelen pillanat-
ban bizonytalanná vált, és ezért nyilatkozni kell minden településnek, hogy a továbbiakban
hogyan kívánja ezt ellátni.
Mi Nyékládházához csatlakoztunk, ott a MOBIL-MED Kft. az, aki az orvosi feladatokat ellát-
ja, őket Nyékládháza Önkormányzata, mint fenntartó Őket megnyilatkoztatta, Ők azt nyilat-
kozták, hogy ezt a feladatot továbbra is változatlan formában kívánják ellátni. Nekünk, sem
lehetőségünk, sem okunk nincs abban a kérdésben, hogy más szolgáltatót válasszunk, én azt
javasolnám, hogy ezt az állapotot továbbra is fenntartsuk, és kinyilatkozzunk, hogy mi to-
vábbra is a MOBIL-MED Kft-vel kívánjuk ellátni az orvosi ügyeleti feladatainkat.
Amennyiben hozzászólás nincs, megkérem a testületet, hogy aki a kiküldött napirendi javas-
lattal, hogy az orvosi ügyeletet továbbra is a MOBIL-MED Kft. lássa el, egyetért, azt kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy döntött, hogy az orvosi ügyeletet Ónod község vonatkozásában, továbbra is a
MOBIL-MED Kft. lássa el.

5.np:// Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának a fenntartás

Tarnóczi József polgármester:

A mai napon érkezett ez a levél, föl fogom tenni a portálra és el fogom küldeni a képviselői e-
mail címekre is. Több verziót dolgozott ki a kistérség a Miskolc Kistérség Többcélú Társulá-
sának a fenntartására. Itt igazából több a bizonytalanság, mint amit el lehet mondani, hiszen
nem tudjuk, hogy január 1-ével a kistérségek szerepe hogyan fog alakulni, pontosan milyen
finanszírozást kapnak. Jelen kérdése a Miskolc Kistérségnek arra vonatkozik, hogy amennyi-
ben továbbra is ehhez a központi költségevetés normatívát fog biztosítani, akkor azokat a fel-
adatokat, amiket eddig is ő látott el, a továbbiakban is velük kívánjuk ellátni, vagy más szol-
gáltatót keresünk. Ez jelenleg csak egy szándéknyilatkozat, nem kötelez minket szerződéskö-
tésre. Amiket jelenleg velük látunk el, az a START közmunkaprogram, a belső ellenőrzés, a
szociális alapellátások közül a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A
családsegítés és gyerekjóléti szolgálatot, Sajópetrivel és Sajóláddal közös társulásban látjuk
el, ezt a két tevékenységi kört nem kistérség látja el.
Én úgy gondolom és úgy látom jelen pillanatban, a jövőt tekintve, amennyiben lesznek
START munkaprogramok, azokon Ónod önállóan is indulhat, így nem valószínű, hogy Mis-
kolccal kell, hogy megoldjuk. Ami mindenféleképpen fontos, az a belső ellenőrzés. Ez annyi-
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ból nagy kérdés, hogy az idén mi még könyvvizsgálatra kötelezettek vagyunk, mert hogy hi-
telállományunk van, viszont jövőre, ha változik, akkor hogy lesz.
Én azt javasolnám a testületnek, hogy mivel ez egy szándéknyilatkozat, és nem fontos, hogy
minden elemét elfogadjuk, így a belső ellenőrzésre, a házi segítségnyújtásra, és a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtásra adjunk szándéknyilatkozatot, hogy ezeket a feladatokat a jövő-
ben is velük kívánjuk ellátni. Ezek olyan, az önkormányzat által kötelezően ellátandó felada-
tok, hogy ezekhez saját rendszert úgysem tudunk fenntartani.

Vida Miklós képviselő.

A járások milyen feladatokat fognak átvenni? A kistérségtől is átvezeti a dolgokat. Nem?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Nem. Őket nem, ez Államigazgatási feladat.

Tarnóczi József polgármester:

Nem. Ez a Járást nem érinti egyik feladatkör sem. Majd azt is újra kell tárgyalmi, hogy mi
legyen a mi családsegítő és gyermekjóléti társulásunkkal, mert az is fog változni, mivel az is
társulás.
Amennyiben felvetés nincs, akkor megkérdezném, hogy aki egyetért azzal, hogy a Miskolc
Kistérség Többcélú Társulása jogutódjaként létrejövő társulásnak az imént felsorolt belső
ellenőrzés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében társulni
kívánunk 2013 évre, aki ezt támogatja, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XI.06.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy döntött, hogy 2013 évre társulni kíván a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
jogutódjaként létrejövő társulásnak a belső ellenőrzés, a házi segítségnyújtás és a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében.

Tarnóczi József polgármester:

A kiküldött anyagok közé tettem egy olyan levelet amelyben jeleztem, hogy csináltam egy
olyan e-mail címet, ahová nemcsak a testületi anyagot, hanem minden olyan anyagot átkülde-
nék a testületi tagoknak, ami több oldalas, és a papíralapú kiküldése elég értelmetlen. Arra
gondoltam, hogy ha minden testületi anyag ott lenne egyhelyen, akkor a későbbiekben is bár-
ki, bármikor hozzáférhetne, és ezzel a Miklós gondja is megoldódna, mivel nincs e-mail címe
és hogy hol nézze meg ezeket.
Amennyiben hozzászólás nincs, úgy felkérem Alpolgármester asszonyt, mivel jelezte, hogy
szeretne valamit mondani.
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Solymosi Imréné alpolgármester:

Egy kéréssel fordultak hozzám, és megkértek, hogy a levelet olvassam fel a polgármester úr-
nak, illetve a képviselő-testületnek. A kérés a Werner Gyula és az Alkotmány utcák lehetőség
szerinti javítására, karbantartására irányul. Az utcák minősége nagyon rossz, ezekben az ut-
cákban nagyon sok autótulajdonos van aki súlyadót fizet, és ennek tudatában kérnék az utcák
helyreállítását. Kérnék, hogy személyesen is győződjenek meg az utak állapotáról. A Werner
utca 1. számtól a Deák F. u. irányába járda nincs. Az út közlekedésre alkalmatlan autóval és
gyalogosan is. A levelet 20 fő lakos írta alá, akik bíznak a testület kedvező döntésében.

Tarnóczi József polgármester:

Ki fogunk menni Károllyal, megnézzük, hogy jelen technikáinkkal mit tudunk csinálni, való-
színűleg a JCB majd meghúzza, kavicsot pedig tudunk rá vinni, majd lehengereljük. Valami-
lyen megoldást biztosan fogunk rá találni.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Ugyanezt a levelet fel lehetne még olvasni a Honvéd és még elég sok utcán.

Tarnóczi József polgármester:

Tudom, hogy sok utca rossz állapotban van, és nehéz is igazságot tenni, hogy most miért ép-
pen a Széchenyi, Arany János utakat aszfaltozzuk. Egyszer mindegyiket meg kell csinálni,
majd megy sorba.
A Deák F. utcában úgy gondolom, hogy az árok ásásnál is voltak gondok, mivel sok helyen
nem hagyták a növényt kivágni, nem hagyták az árkot mélyíteni.
Ezek úgymond szikkasztó árkok, és amit mi a START közmunkaprogramba bevállaltunk,
mert ott le kellett adni előzetesen utcákat, azok az utcák már mind készen vannak. Tulajdon-
képpen mi már teljesítettük a kvótát.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Az utcákat csak félig, egy szakaszon és kész?

Tarnóczi József polgármester:

Ami le lett adva, meg lett határozva, folyóméterre, hogy egy ember mennyit tud megcsinálni,
az viszont, hogy mi a JCB-vel besegítettünk, az egy dolog. Azért tudtuk azt megcsinálni, hogy
az egyébként 23 fő, akinek árkot kellene ásni, nem mindenki azt csinálja, van aki máshová
van beosztva, de mindenkinek adunk munkát, de ki milyen munkatempóval végzi. A munka-
fegyelem sokat javult az elmúlt időszakban, viszont fényévekre van attól, aminek kellene len-
ni. Ezt tisztelettel elismerem, mert mindenki munkát akar, csak amikor már dolgozni kéne,
akkor már kevésbé motivált ebben a kérdésben. Tulajdonképpen azért elég sok mindent meg
lehetett csinálni, sok mindent elvégeztek. Most az erőforrásainkat nagyrészt a vásártér kör-
nyékére összpontosítottuk, hogy ha csapadékos időjárás lenne, ne nyakig járjunk már a sár-
ban.

Horváthné Kádár Judit képviselő:
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A rágcsálóírtásról van valami fejlemény?

Tarnóczi József polgármester:

Az a helyzet, hogy jelen pillanatban 1.500,- Ft-ért lehet kapni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Valamit kellene tenni, mert heti szinten van a fogóban patkány, vagy éppen megdögölve va-
lahol, sőt a garázs mindkét ajtaját is kirágták. Mindenki panaszkodik.

Tarnóczi József polgármester:

Én értem. A vállalkozó azt mondja, hogy ő boldogan hozza, csak legyen aki kifizeti. Én nem
tudom bevállalni, hogy ezt mi kifizetjük.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Azt beszéltük már nem egyszer, hogy a lakosságnál felmérést készítünk, hogy van-e erre
igény és hogy vállalják-e?

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Viszont akinek van igénye, az meg tényleg megveszi.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Ez már nem állapot, nem győzöm venni a mérget, és ezzel nem csak én vagyok így. Ha mást
nem, akkor legalább hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy irtsa már mindenki, mert úgy
el fog szaporodni, hogy nézhetünk.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Már beszéltünk róla korábban is, hogy a lakásfenntartási támogatásból nem lehetne levonni,
azoktól akik nem fizetnek?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Nem tudom, de nálatok a lakásfenntartási támogatás egyáltalán, pénzbeni kifizetés, mert ná-
lunk nincs, nálunk valamilyen szolgáltatóhoz megy.

Horvátné Kádár Judit képviselő:

Itt is azt kellene, hogy menjen valamelyik szolgáltatónak, mert itt ennek semmi értelme, hogy
mi kifizetjük utána meg panaszkodnak, hogy kikötik az áramot, meg a gázt. Miért, mert nem
adta fel. Mire kapja akkor a lakásfenntartásit?

Tarnóczi József polgármester:

Jó, de melyik szolgáltatót szeressük, vagy mit kezdjünk?
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Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Nálunk úgy van eleve, hogy a támogatott határozza meg. Első körben nálunk az él, mert itt
nem tudom, hogy jellemző-e a közkút, olyanra fizetés. Itt olyan nincs?

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nincs, pedig hoztunk egy határozatot, arról valamikor, hogy hány Ft/fő akinek nincs vezeté-
kes vize.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Második körben az AVE szemétszállító cég felé szoktuk lefogni, mert ott nagy a tartozás. Van
olyan szolgáltató egyébként, akivel nem érdemes megállapodást kötni, mert nem tudta ezt
kezelni ezt a rendszert. Ez többnyire a Tigáz, bár nem tudom, hogy itt mennyire jellemző, de
mi hiába utaltunk, ő mégis küldte a csekket. A Tigáz volt ilyen főként, de az Émász-nál is
előfordult. Az Érv-vel viszont és az AVE-val is megállapodásban vagyunk. Nálunk sem túl
régen van így, vagy 1-2 éve.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Azért csak van ilyen, hogy ne kézbe kapja a pénzt.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Van, de ez közüzemi. Az irtás nem ide tartozik, ezt nem lehet megoldani azzal.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Akkor nem tudom, hogy hogyan lehet megoldani, mert egyre rosszabb lesz.

Tarnóczi József polgármester:

Mondjuk azt, hogy bevezetjük a kommunális adót, és minden ilyet abból fizetnek, a közterü-
letek rendbetételét, a patkányirtást, mindent. Itt az a nagy baj, hogy az ónodi lakosság hihetet-
lenül el van szegényedve, viszont a fizetési morál azoknál is nulla, akik egyébként meg nin-
csenek elszegényedve, itt senki nem akarnak semmit fizetni, mindenki mindent szeretne meg-
kapni. A közhöz nem kíván hozzájárulni, és egyébként csak az adjál van. Hihetetlen, hogy
milyen negatív ez a fajta hozzáállás.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nem tudom, de akkor valami szórólapot csak, és annyit, hogy irtsák a patkányokat, mert ha
elszaporodnak, egyszer valaki megunja, bejelenti az ÁNTSZ-nek, akkor utána tényleg ki kel-
lesz irtani, valami úton, módon.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Esetleg szerkesszünk olyan szöveget, amiben némi fenyegetés is megbújik, vagy szankció?
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Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Ha lehet, igen.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Én a múltkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy ha nem teszünk semmit, akkor
előbb-utóbb úgy lesz, mint ahogy volt a televízióban is, hogy lerágja a gyerek kezét, meg el-
szaporodik. Valamit mindenképpen tennünk kell.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Még az úthoz visszatérve, már korábban is jeleztem, a Sajó utat, hogy ott is jó lenne megnéz-
ni, és egy kis kavicsot vinni, mert borzasztó, hogy egész nyáron is, mikor eső sem volt pan-
gott a gödörbe az a mocsaras posvány, úgy hogy ott is kellene valamit csinálni.

Tarnóczi József polgármester:

Hát, igen. Van néhány utca, sorolhatnám is, amivel baj van. Reméljük, hogy előbb-utóbb hát-
ha mindegyikre sor kerül.

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

k.m.f.

 Tarnóczi József Pásztorné Molnár Katalin
         polgármester megbízott jegyző

Gálné Tatár Mária                   Vida Miklós
   jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő
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