
- 1 -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án 17,00 órai kez-
dettel megtartott Közmeghallgatásról.

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gulyás-
né Sági Julianna képviselő, Gálné Tatár Mária képviselő, Horváthné Kádár Judit képvise-
lő, Váczi Györgyné képviselő és Vida Miklós képviselő.

- tanácskozási joggal: Pásztorné Molnár Katalin jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Nagy szeretettel köszöntök minden ónodi lakost, és a képviselő testület tagjait ezen a köz-
meghallgatáson. Beszámolunk az ez évben elvégzett munkákról. Ez a forma, egy rendes kép-
viselő-testületi forma, ezért vannak néhány apró technikai szükségletek. Ismertetném a napi-
rendi pontokat, mely szerint szó lesz az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2011. évi el-
végzett munkáiról, tájékoztatás az intézmény átalakításról, és még van néhány pont, mint a
közmunkaprogram, lakossági beadvány, ami a forgalom szabályozásával kapcsolatos és ter-
mészetesen a pályázatok jövő évi tervei.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van, így a testület határo-
zatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Pásztorné Molnár Katalin  jegyző asszonyt javaslom, a jegyzőkönyv-
hitelesítőknek pedig Váczi Györgyné képviselő asszonyt és Vida Miklós képviselő urat javas-
lom. Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.

Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Pásztorné Molnár Katalin jegyző-
asszony bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével, illetve Váczi Györgyné és Vida Miklós
képviselőket a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.

A napirendi pontokat mindenki előterjesztésben megkapta, aki egyetért a napirendi pontokkal,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú.

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

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Jegyzőváltás
2. napirendi pont: Testületben történt változás
3. napirendi pont: Az önkormányzat pénzügyi helyzete
4. napirendi pont: Önkormányzati rendszer átalakítása, járási rendszer kialakítása
5. napirendi pont: Intézményi átalakítások
6. napirendi pont: Tájékoztatás 2012. évben elvégzett munkákról
7. napirendi pont: 2013. évi programok ismertetése
8. napirendi pont: Közmunkaprogramok, Start program útkarbantartás bel-külterület
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9. napirendi pont: Pályázatok, tervek a jövőre nézve
10. napirendi pont: Egyebek

1.np:// Jegyzőváltás

Tarnóczi József polgármester:

Dr. Kiss Krisztián jegyző úr 2012. október 31. napjával felmondott, jelenleg Pásztorné Mol-
nár Katalin Sajópetri Község jegyzője, mint megbízott jegyző látja el Ónod községben a jegy-
zői feladatokat.
A jegyzői állásra a pályázat kiírásra került, a munkakör betöltésének az időpontja 2013. feb-
ruár 1-e, vagy az elbírálást követően azonnal. A benyújtás a közzétételtől számított 30 nap, az
elbírálás pedig a benyújtási határidő lejártát követően a képviselő-testület 15 napon belül
dönt.

2. np:// A testületben történt változás

Tarnóczi József polgármester:

Gondolom, már sok ember előtt ismeretes, hogy Zavarkó Zoltán volt képviselő lemondott, és
helyette Váczi Györgyné képviselő asszony lépett, a választások során a következő legtöbb
szavazattal rendelkező képviselő jelölt került be a képviselő-testületbe.

3. np:// Az önkormányzat pénzügyi helyzete

Tarnóczi József polgármester:

Sajnálattal kell közölnöm, hogy 2010. októberétől napjainkig 63 MFt-ot és kamatait fizettük
ki törlesztésbe. Havonta a felvett hitel után, , átlagosan 2,5 MFt, amit törlesztésbe a bank felé
fizetnünk kell. Ez nagy megterhelést jelent az önkormányzat számára. Miután a svájci frank
megemelkedett, a jelenlegi hitelállományunk 208 MFt.
2012. december 3-án az országgyűlés a 2012. évi költségvetésében elfogadta az önkormány-
zatok adósságrendezéséről szóló beterjesztését. Ez a költségvetés módosítás rendezi a menetét
az adósságrendezési eljárásnak, és december 28-ig kell kifizetni a bankok részére valamennyi
adósságot.
Nagyon nehéz évet hagyunk magunk mögött, sok kifizetetlen számlánk összegyűlt, de remé-
nyeink szerint a jövő évet 0-val tudjuk kezdeni, mivel az ÖNHIKI-t is megpályáztuk és re-
mélhetőleg megkapjuk azt az összeget, ami a kifizetetlen számlákra megigényeltünk.

4. np:// Az önkormányzati rendszer átalakítása, járási rendszer kialakítása

Tarnóczi József polgármester:

Az önkormányzati rendszer átalakul, megalakulnak a Járások. Ezzel együtt egyes feladatkö-
rök, a szociálisból és a gyámügy átkerülnek a járásokhoz. Két fő létszámot, státuszt átvisznek
az önkormányzattól.
Az önkormányzatnak kell biztosítani a Kormányhivatal kihelyezett dolgozója részére Ónod
település lakosai ügyintézésre szolgáló helyiséget. A kijelölt helyiségeket az önkormányzat
díjmentesen, felszerelési tárgyaival együtt biztosítja a járási hivatal számára.
Még nincs teljesen letisztázva ez az egész eljárás, sokat mi sem tudunk.
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5.np:// Intézményi átalakítások

Tarnóczi József polgármester:

2013. január 01-től az irányítást a Klebelsberg intézményfenntartó központ veszi át. Az iskola
tekintetében mi gesztorként Igricivel társulásban voltunk, de Igrici kérésére az Ónod-Igrici
Intézményfenntartó Társulást megszüntettük, és jogutódlással mindegyik intézmény a saját
településéhez kerül. Igrici nem szeretett volna Miskolchoz kerülni, viszont ha társulásban ma-
radunk, Igricit, mint csúcsintézmény, húzzuk magunkkal Miskolchoz. A szétválással megad-
tunk a lehetőséget számára, engedtük, hogy ő válassza meg hova szeretne tartozni.

Az óvoda esetében maradt az önkormányzat, mint intézményfenntartó, viszont a társulást,
amely Ónod-Igrici-Nagycsécs Intézéményfenntartó Társulás, a jogszabály lehetőséget biztosít
erre, hogy szétváljunk. Nem jár semmilyen plusz támogatással, ha társulásban maradunk,
csak a munka lenne a miénk, a bérszámfejtés stb., a haszon az övék. Mindhárom önkormány-
zat úgy döntött, hogy szétválásnál dönt. Jogutód Ónod esetében az ónodi önkormányzat, Igrici
esetében az igrici önkormányzat, Nagycsécs esetében a nagycsécsi önkormányzat Így min-
denki megkapja a saját pénzét, feladatalapú finanszírozás van.. Ez azt jelenti, hogy a januári
normatívát, már mindenki a saját számlájára kapja.

6.np:// Tájékoztatás 2012. évben elvégzett munkákról

Tarnóczi József polgármester:

2012. évben eddig elvégzett munkák:
-  Óvodaépítés – 9,8 MFt-os beruházás volt, egy ÉMOP-os pályázaton nyert beruházás, mely-
nek az önrésze a bekerülési költség 10 %-a. Ebből is jól kitűnik, hogy beruházni nem csak
hitelből lehet.

- Vásártéren a vizesblokk kiépítése, ez is egy pályázaton elnyert beruházás 3,5 MFt, LEADER
pályázat, 85 % + Áfa.

- Tavaly a közmeghallgatáson szóba került, téma volt a Rákóczi úton a forgalomlassítás. Az
intézkedés ezügyben megtörtént, Sajólád felől kihelyezésre került egy 40-es tábla.

- Gyógyszertár, már elmondhatom, hogy hála Istennek meg tudtuk nyitni, és 2012. ……. óta
működik. Nem is tudom felfogni, hogy egy több milliós forgalommal rendelkező gyógyszer-
tár hogyan tudott így becsődölni. Valami nagyon el lett szúrva, viszont azért húzódott olyan
sokáig, hogy újra megnyithassuk, mert Mártika nem volt hajlandó senkivel szóbaállni, a tele-
fonját sem vette fel, de nem csak nekünk, hanem senkinek. Ahhoz, viszont, hogy újra valaki
kivehesse, neki le kellett volna mondani, és mivel ez így nem ment, a hivatalos úton a határ-
időket be kellett tartani.

- Patkányirtással kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy rendeltünk patkánycsapdát és
patkánymérget, amiről értesítést küldtünk szét a faluban, hogy 1.500,- Ft/db, illetve csomag
áron meg lehet vásárolni. Először nem mertünk sokat berendelni, azt hiszem 20-20 db-ot ren-
deltünk, de kevésnek bizonyult, sokan vásároltak és még pótlólag kellett rendelni. Ez egy elég
erős méreg, nem azonnal hat, hanem ha megeszi az állat, belső vérzést okoz és csak több nap
múlva pusztul el. Az lenne jó, ha minden portára legalább egy adag megvásárlásra kerülne,
akkor talán ki lehetne irtani.
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- Kutya chip:
2012. december 7-én voltunk Kisgyőrben egy megbeszélésen, ahol a kutyatulajdonosok szá-
mára egy újabb örömhír szolgál, a nem olcsó kutyaoltás mellé, még a kutyákba a kutya-chipet
is be kell helyeztetni, melynek ára 5 eFt kutyánként.
2013. január 1-ével lenne kötelező a chip, de mivel március hónapban van a kötelező kutyaol-
tás, így összevonnánk, és nem kellene kétszer hozni a kutyákat.
Az önkormányzatnak meg kell venni egy chipolvasót, ami 35 eFt, hogy beazonosítható le-
gyen.

- Településrendezettség, szemetelés, rongálás
Nagyon sokan a külterületre hordják az összegyűjtött szemeteiket, és az a baj, hogy ezt senki
nem látja, vagy ha látja is nem hajlandó elmondani, hogy ki az.
A külső buszmegállóba a szemetest már harmadjára csináljuk, mert mindig megrongálták,
talán most megmarad, már két hetet kibírt.

Holczer József lakos:

A településen nem működik a polgárőrség? k meg tudnák akadályozni az ilyen illegális sze-
mét lerakókat, meg a rongálókat.

Tarnóczi József polgármester:

A polgárőrség már csak rendezvényeken van jelen, naponta nem járőröznek.

7.np:// 2012. évi programok

- Honismereti Egyesülettel kirándulások
- Baba-Mama Klub és a Református Egyház szervezésében a Karácsonyi ünnepség sorozat

Ádventi gyertyagyújtás 2012. december 02-től négy vasárnapon keresztül különböző fele-
kezetek készülnek előadással.

- Sport, Foci – Vida Miklós elnök úr irányításával kiváló eredményeket tudhatnak maguk
mögött

- Boksz – a sok fiatalt vonz.
- Kézilabda – a Sportegyesület részeként működik, összefogja a fiatalokat, jó eredmények.
- Zumba – a fiatalság körében elismert.
- Íjász – nagyszabású rendezvények, versenyek több alkalommal, színvonalas fellépés.
- Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület – vándor kupa díj, több versenyen, különböző helye-

ken, kiváló eredménnyel.
- Polgárőrség – jelenleg rendezvényeken vesznek részt.
- Terv: Nyugdíjas Klub, énekkar

8.np:// Közmunkaprogramok, Start program útkarbantartás bel-külterület

Tarnóczi József polgármester:

Ez a közmunkaprogram a halmozottan hátrányos településekre volt kiírva, de mivel Miskolc
nem tartozik közéjük, így lehetőség volt rá, hogy a települések a kistérség nélkül is pályázhat-
nak erre a Start közmunkaprogramra.
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A program keretén belül szeretnénk felújítani a JCB-t, és az utakat helyreállítani azokban az
utcákban, ahol nagyon katasztrófális a helyzet. Saját gépekkel, saját munkaerővel.

9.np:// Pályázatok, tervek a jövőre nézve

- ÉMOP 3.1.3 Településfejlesztés – út, közösségi ház 100 MFt-os pályázat
- Gyermekorvosi rendelő pályázat december 31.

Lövei Pál lakos:

Én minden évben elmondom, és jónak találom, hogy a konyhát nem az önkormányzat üze-
melteti. Eddig is elmondtam, és el is fogom mondani, hogy a vásárt ki kellene adni vállalko-
zónak, hogy ne az önkormányzat dolgozói szedjék a helypénzeket.

Holczer József lakos:

A Béke és Barátság utcákat, fel kellene tölteni, vagy valamilyen módszer ki kellene rá találni,
szinte lehetetlen rajta közlekedni.

Tarnóczi József polgármester:

Nem tölteni kell, hanem le kell róla szedni egy réteget, és megszórni sóderrel, és tömöríteni,
talán ezzel a módszerrel elfogadhatóvá lehet tenni a közlekedést.
A Start programban 20 fő-t tudunk foglalkoztatni 10 hónapon keresztül, ezt a lehetőséget ki-
mondottan az utcák rendbetételére akarjuk fordítani.

Holczer József lakos:

Ez az árokásás mire volt jó? Ez most vízgyűjtő, vagy vízelvezető? Sok helyen kiárkolták, de
nagy értelmét nem látom. Olyan formában csinálták meg, hogy siralmas. Látta ezt valaki,
amikor elkészült, mert úgy vettem észre, hogy senkit nem érdekelt, hogy csinálták meg. Eddig
az idősek legalább fűnyíróval, vagy szegélynyíróval le tudták vágni a füvet maguk előtt, de
ebbe az árokba a fűnyíró nem fér bele, viszont mély és félnek, hogy beleesnek.

Tarnóczi József polgármester:

Elhanyagolják az árkok tisztítását, a nagyszüleim idejében, minden hétvégén ároktisztítás és
utcaseprés volt, nem múlhatott el úgy hét, hogy ezt meg ne tegyék, most meg nagyon kevés az
a lakos aki kitakarítja a kerítése előtti területet, vagy legalább össze szedi a szemetet.

Holczer József lakos:

Sajópetriben, hogy oldották meg, hogy ott mindenfelé rendezett a település? Van árok.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Pályázatból. Amikor mi ezeket az utcákat rendbetettük, akkor még lehetett pályázniOtt sem
aszfaltos minden utca, nálunk is vannak problémák ezzel.

Burai János lakos:
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Az Alkotmány utca egy rossz utca volt, de most egy még rosszabbat csináltak belőle. Ennek
nincs felelőse? Még rosszabb utcát kaptak, eddig legalább ki tudtuk kerülni a gödröket, most
meg elakadunk.
Olyan emberek dolgoznak a gépeken is, akik nem értenek hozzá, volt, hogy reggel 6 órától
zúgatták a gépet, de dolgozni nem dolgoztak, csak melegedtek benne. A JCB-n is 2-3 ember
is ül, olyan aki nem ért hozzá, talán még jogosítványa sincs, nem hogy a géphez értene. Én
kamerával is felvettem.
Én előttem ne gyakoroljanak! 2-3 hetes munka, gépek, emberek dolgoztak, és még rosszabb
lett, mint volt.

Tarnóczi József polgármester:

Azért indultunk a Start-ba, hogy ezeket az utcákat, más technológiával rendbe tegyük.

Burai János lakos:

Mi szükség volt arra, hogy két felől indultak el, és a közepét otthagyták. Ha ezt megfelelő
intenzitással és irányítással csinálták volna, még a hideg idő beállta előtt meg tudták volna
csinálni. Előttem a Werner utcában 30 méteres rossz szakasz. Ki ennek a felelőse? A nevét
még mindig nem hallottam?

Tarnóczi József polgármester:

Az a baj, hogy Ónodon lassan nincs olyan utca, ahol ne lenne gond. Az elmúlt 20 évben nem
voltak karbantartva. Ezekről az utakról le kellene szedni 10-15 cm réteget, amit a jelenlegi
technológiával nem lehetett megcsinálni.

Burai János lakos:

Csináljam úgy, mint Rácsok Barna, hogy megcsináltatta az utat maga előtt, és nem fizetett
súlyadót.

Tarnóczi József polgármester:

Nem, ezzel valami tévedés van, mert súlyadót ki kell mindenkinek fizetni mindenkinek, vi-
szont ő volt az, aki a legtöbb súlyadót fizeti a településen, mivel több teherautó után fizet, és
az a bevétel, nagy kiesés lett volna a falunak, ha elviszi innen a telephelyét, székhelyét. Az ő
esetében nem tizenezrekről beszélünk, maradjunk annyiban.

Burai János lakos:

Az Árpád utcát ki pályázta meg? Kik és hányan fizetnek ott súlyadót?

Tarnóczi József polgármester:

Nem kellett pályáztatni.

Burai János lakos:



- 7 -

Ebben nincs akkor semmi logika, mert nem kellett volna megnézni, hogy melyik az az utca,
ahol a legtöbben fizetnek súlyadót, és azt megcsináltatni?

Holczer József lakos:

Nem lehetne zebrát felfestetni az iskolához a gyerekek és az idősek védelme érdekében? So-
kan rokkantak és alig tudnak átmenni az úttesten.

Tarnóczi József polgármester:

Volt már szó erről régebben is, de a közútkezelőnél olyan szabályok vannak, hogy hol lehet
zebrát felfesteni, és egyebek, hogy ezt ezen a szakaszon nem lehetett kivitelezni.

Holczer József lakos:

Vagy, kisebb településeken láttam már olyan megoldást is, hogy fekvőrendőrt? Ilyet esetleg
nem lehetne a lassítás érdekében.

Tarnóczi József polgármester:

Annak a kihelyezésének is ugyanazok a szabályai, mint a zebrának.

Babináné Tatár Judit lakos:

Annyit szólnék hozzá, hogy a bevezetőben elmondtad Polgármester úr, hogy ugyanazokat az
arcok szinte minden rendezvényen. Igen, de sokkal kevesebben, és ez talán azért van, mert
későn lett kiküldve a meghívó. Egy pár nappal, akár egy héttel is korábban ki lehetne küldeni
és akkor hátha nagyobb érdeklődés lenne a település lakosai részéről, mert nem egyik napról a
másikra nem biztos, hogy mindenki aki el szeretne jönni egy-egy rendezvényre, szabaddá
tudja magát tenni.

Holczer József lakos:

Szerintem sokan nincsenek tisztában, hogy közmeghallgatás vagy falugyűlés.

Tarnóczi József polgármester:

A Közmeghallgatás törvényi kötelezettség, azt minden évben egy alkalommal köteles tartani
az önkormányzat képviselő-testülete, ami egy nyilvános testületi ülés. Falugyűlés nem kötele-
ző, viszont a közmeghallgatás ebben az esetben falugyűlés is, ilyen szempontból.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Az utak aszfaltozására visszatérve, csak annyit szeretnék mondani, hogy 3 éve nem történt
olyan pályázati kiírás az utakat illetően, amivel minden utcát aszfaltozni tudtunk volna. Bí-
zunk abban, hogy a pályázatkiírásban is nagy változás lesz.

Tarnóczi József polgármester:
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Ez az ÉMOP-os pályázat, amit megnyertünk, három megye Nógrád, Heves, és Borsod me-
gyékre volt kiírva. 280 pályázat érkezett be, és ebből 2 település nyert, amiből az egyik tele-
pülés Ónod. Ennek az önrésze 5 MFt. Csak olyanokra pályázunk amit meg tudunk valósítani.
Ehhez az önerőt nagyban szolgáltatja a vásári bevétel, ami nettóban éves szinten olyan 20
MFt.

Holczer József lakos:

Sok ismertős megkérdezte már, hogy Ónod hova teszi azt a sok bevételt, ami a vásárból be-
szed. Ott a vásár és sehol sincs.

Tarnóczi József polgármester:

Azért annyira nem sok a bevételünk a kiadásainkhoz képest.

Szeretném elmondani, hogy december 18-án a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdemé-
nyezésére, a tavalyi évhez hasonlóan, megrendezésre kerül a „Szegények Karácsonya”, ahová
mindenkit szeretettel várnak.

Amennyiben nincs több kérdés, kívánok mindenkinek kellemes, boldog ünnepeket, és a jövő
évre pedig Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt, köszönöm a részvételt, az ülést
bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József Pásztorné Molnár Katalin
         polgármester                  jegyző

Váczi Györgyné                      Vida Miklós
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő


