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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 28-án 15,00 órai kez-
dettel megtartott rendkívüli 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 valamennyi tagját, tudom, hogy
mindenkinek ünnep van, de az élet hoz olyan feladatokat, amik elől nem tudunk elfutni. Meg-
állapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámban 7 fővel jelen van, így határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Pásztorné Molnár Katalin jegyző asszonyt, a jegyzőkönyv-
hitelesítőknek pedig Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt és Gulyásné Sági Julianna
képviselő asszonyt javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Pásztorné Molnár Katalin jegyző-
asszonyt bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével, Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt
és Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Három napirendi pont van, amit át kellene, hogy beszéljünk. Amiért ma mindenképpen testü-
leti ülést kellett tartanunk, az az AVE szemétszállítási díjainak a jövő évre vonatkozó össze-
gének a meghatározása.
El kellene fogadnunk egy rendeletet a Belügyminisztérium támogatásából kapott tűzifával
kapcsolatos teendőkről, és Sajópetri Önkormányzat Képviselő-testületének megkereséséről.
Aki az előterjesztett  napirendi pontokkal egyetért, azt  kérem kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Az AVE szemétszállítási díjainak meghatározása
2. napirendi pont: Tűzifa támogatással kapcsolatos döntés
3 .napirendi pont: Döntés Sajópetri Önkormányzata Képviselő-testületének megkeresésével
                              kapcsolatban

1.np:// Az AVE szemétszállítási díjainak meghatározása
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Tarnóczi József polgármester:

Az AVE szemétszállítási díjairól kiküldött anyag kiküldésre került, gondolom, az összegek
láttán mindenkinek kinyílt a bicska a zsebében. Ez a levél még december elején érkezett, és
amikor megláttam az összegeket, gondoltam, hogy ezzel már nekünk foglalkoznunk nem kell,
mostmár csak egy átmeneti időszak van, mivel ha úgyis jövő évtől az állam fogja meghatá-
rozni a térítési díjakat. Aztán egy jelentős változás következett be december 21-én, amikor a
hulladékgazdálkodási konzorcium összeült és áttekintették a szemétszállítási díjakat. Ott ezen
a konzorciumi ülésen jogászok és mindenféle ilyen szaktekintélyek ültek össze és a jogsza-
bályokból levezethetően tudomására hozták az önkormányzatoknak, hogy ezek a díjtételek
jogszabályilag rendben vannak, és az az önkormányzat, amelyik nem fogadja el ezt a díjeme-
lést, tekintettel arra, hogy most olyan új elemek jelentek meg ebben a szemétszállítási kalku-
lációban amiket a szolgáltatási szerződés eredetileg nem tartalmazott, azok az új adónemek,
amelyeket bevezettek a szoláltató tekintetében, azok ráterhelődnek és a szolgáltató nem köte-
les ezeket viselni, viszont eldöntheti az önkormányzat, hogy ezeket átvállalja, vagy pedig tu-
domásul veszi, hogy ennyi a szemétszállítási díj és innentől kezdve ezt az összeget fogják
beszedni. Ez egy 14 %-os emelés. Nekünk a jelenlegi szerződés december 31-ig szól, tulaj-
donképpen nekünk az előtt kell az új szerződést módosítanunk, ahogy még a régi lejárt volna,
és emiatt jegyzőasszony telefonon megkereste az AVE-t. Erre az volt az AVE vezetői szintű
válasza, hogy amennyiben megteszi az önkormányzat, hogy nem fogadja el, ők abban az eset-
ben szerződést bontanak, és azt a konzorciumi szerződés szerint ezt megtehetik. Ez azt jelen-
tené, hogy szolgáltatási szerződést felfüggesztik januártól. Azok az önkormányzatok, akikkel
tartom a kapcsolatot, beleértve Miskolcot is, habár nem tetszésüket kifejezve, de elfogadták
ezeket a díjtételeket. Sajnálatos módon, de jelen pillanatban ez van, van egy ultimátum, amit
vagy elfogadunk, vagy ha nem fogadunk el. Amennyiben nem fogadjuk el, annak két súlyos
következménye lehet, egyrészt, vagy ráterheli az önkormányzatra, és ezt megtehetik, vagy
pedig szállítói szerződést bontanak velünk, és a továbbiakban nem szolgáltat az AVE nálunk
hiszen egyoldalúan felmondtuk a szerződést.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Annyit tudok hozzászólni, hogy ismerünk egy jogszabályt, ami hatályba lép januártól, és lehet
azt mondani, hogy nem fogadjuk el, de akkor kivel fogjuk szállíttatni a szemetet. Igazából azt
tudom mondani, hogy az önkormányzat kényszerhelyzetben van, mivel a másik szolgáltató
aki még szóba jöhet, az sokkal drágább. Most még az AVE meg tudja emelni, beteszi a 14 %-
ot a 4,2 %-al szemben, innentől kezdve viszont már nem tudja ezt még egyszer megtenni.
Most az egyszer tudja ezt eljátszani, és innentől kezdve az energiahivatal ezt nem fogja meg-
engedni.

Vida Miklós képviselő:

A szerződés, a másik még nem járt le.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Nem. Még nem, járt le, december 31-ével jár le, de ha lejár és mi nem újítjuk meg a szerző-
dést, akkor megint ugyanott vagyunk, hogy ki szállítsa el a szemetet?

Tarnóczi József polgármester:
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Az ügyvezető igazgató minden településnek egyértelműen a tudtára adta, hogy aki nem fogad-
ja el az áraikat, azzal szerződést bontanak.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Én azt gondolom, hogy ők már olyan módon megerősödtek, már annyi az ő ügyfele, hogy
még ezt is be meri vállalni. Ahogy elmondta, bemeri.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Úgy sem tudunk mit csinálni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Éveken keresztül volt arra lehetőség, hogy mindig alkudoztunk. Kijöttek, volt, hogy kétszer,
háromszor is kijöttek. Ők megszabtak egy árat, mint most és valamennyit mindig sikerült le
alkudni belőle.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Igen, csak akkor még nem voltak ennyire megerősödve.

Tarnóczi József polgármester:

Most arról van szó, hogy december 31-ig van szerződésünk, és ennek van egy jogvesztő ideje.
Igen régebben alkudoztunk, volt erre lehetőség, és valamiben mindig meg tudtunk egyezni.
Most azért erősödött be ez a fajta álláspontjuk, és hajthatatlanságuk, mert január 2-ától ez már
nem alku kérdése. Január 2-ától már az energiahivatal határozza meg az árakat. Most megszű-
nik az önkormányzat alkupozíciója.

Vida Miklós képviselő:

Ezek az árak oda is beleférnek?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Persze, hogy bele. Azt nem tudom, hogy az energiahivatal elfogadná-e, de januárban biztos,
hogy nem, mert ott csak 4,2-et tud emelni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Pontosan azért hajtja most ezt az AVE. Az egész konzorciumnak kár volt ezt a szerződést
megcsinálni velük, mert ha ez a jónéhány település tartotta volna magát ahhoz, hogy nem fo-
gadja el, csak a 4,2 %, akkor jobban jártunk volna, mert annyi települést nem engedett volna
ki a kezéből. Egészen biztos.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Az a helyzet, hogy Miskolc elfogadta.
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Tarnóczi József polgármester:

Most ott tartunk, hogy Miskolc elfogadta az emelést a konzorciumi gyűlésen, és információim
szerint a településeknek a 99 %-a is. Aki még próbálkozik valamivel, az is csak olyannal,
hogy akkor fogadják el, ha az energiahivatal ezt elfogadja. Ez viszont csak a saját megnyugta-
tásukat szolgálja. Ha az energiahivatal elfogadja, akkor az el van fogadva és nincs mit tenni,
ha meg nem fogadja el, akkor meg teljesen mindegy, úgysem fogadja el.

Vida Miklós képviselő:

Lehet, hogy az energiahivatal azt fogja mondani, hogyha ti már ezt a törvény előtt elfogadtá-
tok, akkor legyen így, viszont, ha nem fogadjuk el, és tartjuk magunkat ahhoz, hogy majd
akkor, ha az energiahivatal is elfogadja, akkor nyerünk vele.

Tarnóczi József polgármester:

December 31-e jogvesztő. Jelen pillanatban jogvesztő. December 31-e után már az önkor-
mányzatnak nincs beleszólása. Ma egyértelműen a tudomásunkra hozták, hogy szállítói szer-
ződést bontanak velünk. Hogy felvállaljuk-e ezt, ennek a kockázatát, mert utána nekünk akkor
ki kell rá írnunk közbeszerzést, és látva a szolgáltatókat, akik a törvény alapján hulladékot
szállíthatnak, nem sok lehetőségünk van, viszont az önkormányzatot köti egy olyan kötele-
zettség, hogy kell valakivel szerződést kötni. Amennyiben mi nem kérjük, ki kell írnunk janu-
ár-februárban közbeszerzést rá, mert egy új eljárást el kell indítanunk. Az más kérdés, hogy
addig ki hordja a szemetet, mert ők mondhatják azt, hogy már januárban nem szállítanak.

Vida Miklós képviselő:

Nem tudom, hogy mondhatják-e, mert a településekről a szemetet el kell szállítani, ezt is tör-
vény írja elő.

Tarnóczi József polgármester:

Az önkormányzatnak kell elszállíttatni. Nekünk kell biztosítani, nem nekik, ők csak szolgál-
tatnak. A szolgáltatási jog a miénk. Borsod megyében van két szolgáltató, aki megfelel, a
Cirkont és az AVE. Nyugodtan mondhatja azt az AVE, hogy közbeszerzés, és nem ezt az árat
fogja beadni, hanem egy sokkal magasabbat, mondjuk 580,- Ft-ot, a Cirkont ad egy 590,- Ft-
ot ajánlatot, nekünk meg muszáj lesz valamit választani, hiszen kötelezettségünk van a sze-
métszállításra. Itt jön a veszély, mert sokkal nagyobb bajt tudunk vele csinálni, ha nem fogad-
juk el, mintha elfogadjuk. Azt kell mondjam, hogy nagyon is körbejártuk ezt az egészet, hi-
szen 38 település van benne. Jelen pillanatban olyan helyzetben van jogilag az AVE, hogy
gond nélkül megteheti, mivel a nagy települések elfogadták.

Vida Miklós képviselő.

Akkor nincs miről beszélni. Én ma kaptam meg a számlát az AVE-től és három hónapról jött
ki egyszerre, november, december és január. Lehetne kérni, hogy egy-egy hónapot küldjenek
csak egyszerre, ne negyedéves számlázást, mert egy kis nyugdíjas nem biztos, hogy egybe ki
tudja fizetni.

Gálné Tatár Mária képviselő.
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Sok esetben szolgáltatást sem végeznek, mert a nyugdíjas, nem is biztos, hogy hetente kiteszi
a kukát.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Ez ellen nem tudnak mit tenni, csak annyit, hogy kisebb kukát kérjen. Esetleg azt meg tudjuk
kérni, hogy havonta számlázzanak, de akkor majd megemeli a csekk árral, nameg a tranzakci-
ós adó, és nem biztos, hogy jobban járunk.

Solymosi Imréné alpolgármester:

A számlázási rendszerüket kellett volna átdolgozni, és az nekik nem megy.

Tarnóczi József polgármester:

Én annyit tudok, hogy olyan jogászok voltak jelen a konzorciumi ülésen akik nem az AVE-t
képviselték, és azt mondták, hogy ha ez nem is szokványos, meg nem is biztos hogy minden
elemében etikus, de törvényes. Jelen pillanatban ezt törvényesen megtehetik. Én nem merem
megkockáztatni, hogy szállítói szerződést bontsanak velünk.
Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki azzal egyetért, azzal, hogy a kiadott
AVE szállítási díjakat elfogadjuk, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
Köszönöm.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XII.28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az AVE szemétszállítási díjait elfogadja.

(A díjtétel táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.np:// Tűzifa támogatással kapcsolatos döntés

Tarnóczi József polgármester:

Megjelent egy 59/2012.BM rendelet, mely alapján Ónod község 141 m3 fára jogosult támoga-
tásból. Ez a támogatás meg is érkezett a számlánkra. Az a helyzet, hogy ennek vannak költsé-
gei, m3-enként 2.000,- Ft + Áfa + szállítási költség. Ennek az összköltsége olyan 600 eFt kör-
nyékén lesz. Megpróbáljuk, hogy a szállításhoz hátha tudnánk valamiféle segítséget kapni a
Vöröskereszttől, vagy a Caritastól. Amennyiben ebbe beszállunk, akkor 600 eFt-ot kell ráköl-
tenünk, a támogatás pedig amit megkaptunk 2.180 eFt. Én azt hiszen, hogy ez egy olyan lehe-
tőség, amit nem lenne szabad kihagyni, viszont a rendelet alapján amit a belügyminiszter al-
kotott, az önkormányzatnak is saját rendeletet kell alkotni és meg kell határozni azoknak a
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körét rendeletileg akik jogosulttá válnak arra, hogy ebből a szociális faprogramból részesülje-
nek.
Az előterjesztett rendelet 3.§. 2. pontja szerint az a személy részesíthető szociális tűzifa támo-
gatásban, aki idős, rászorult, magatehetetlen, lakásfenntartási támogatásban részesül, foglal-
koztatást helyettesítő támogatásban részesül, szociális segélyben részesül, továbbá az önkor-
mányzat által foglalkoztatott, lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biz-
tosítja. Ezzel a rászorultak körét lefedjük. A beadási határidőt pedig január 15-ére gondoltuk,
hogy ne húzódjon el nagyon, mert még el is kell szállítani és ki is kell osztani. A rendeletben
benne van, hogy kérelmet kell beadni. Január 4-én lesz segélyosztás, és azzal együtt kiosztjuk
a nyomtatványokat is. Minimum 1 m3-t kell adni, maximum 5 m3-t lehet, és 141 m3-t ka-
punk. Akkor lennénk jó helyzetben, amennyiben 141-en, vagy kevesebben adnák be a kérel-
met. Ha több kérelem érkezik, akkor véleményem szerint a döntést a testületnek kellene meg-
hozni.

Gulyásné Sági Julianna képviselő.

Mi alapján fogjuk megállapítani, hogy ki maradjon ki?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Ez átmeneti segélyként megy, de ha nagyon sok kérelem érkezik, akkor a testület döntsön már
róla. Minél többen vagytok, annál jobban ismeritek a családokat.

Tarnóczi József polgármester:

Két verzió lehetséges, mert ha a létszám 141 fő alatt van, akkor mindenki kap 1 m3-t és aki
nagyon rászorult, azok közül még ki kapjon, arról pedig ki döntsön?

Vida Miklós képviselő:

Rönkbe jön, vagy tekébe jön?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Meg van határozva a rendeletben, hogy milyen méretű legyen, kemény fának kell lenni. Erdei
köbméter, ami azt jelenti, hogy 1m x 1m 1,7 m  A répáshutai erdészethez tartozunk, és azt
javasolta az erdész, hogy az a legjobb, ha csinálunk egy kalodát, és úgy osszuk ki, mert még a
házhozszállításról is nekünk kell gondoskodni.

Tarnóczi József polgármester:

Én arra gondoltam, hogy nagyon sokan eljönnének érte, és csak azoknak szállítanánk ki, akik
igazán rászorultak.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Sajnos a rendeletben az áll, hogy mindenkinek ki kell szállítani, közmunkások segítségével.
Ebben csak az a szép, hogy január-február hónapra senki sem kapott közmunkást.

Vida Miklós képviselő:
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Szerintem, ha kiírjuk, eljönnek ők érte.

Tarnóczi József polgármester:

Véleményem szerint ezt támogassuk. Nekünk ez 600 eFt-unkba kerül, az állam mégis csak
beletett 2 MFt-ot, és nagyon sok embernek tudunk ezzel segíteni. Aki szociálisan rászorult, az
nem mindenki aljas, nem mindenki adja el, van akinek ez tényleg segítség lesz.
Az a lényeg, hogy minél több emberhez jusson el ez a lehetőség és 15-e után majd testületileg
eldöntjük, hogy hogyan osszuk szét. Ezek az ügyek soha nincsenek konfliktus nélkül, viszont
ezt nekünk föl kell vállalni.
Felkérem a testületet, hogy aki azzal egyetért, hogy ebbe a szociális faprogramba részt ve-
gyünk, ennek az önrészét az önkormányzat vállalja, ami kb. 600 eFt, azt kérem, hogy kézfel-
emeléssel szavazzon.
Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
 és tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XII.28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy dönt, hogy részt vesz a Belügyiminisztérium által kiírt szociális faprog-
ramban

- elfogadja az 59/2012.BM rendeletében meghatározott 141 m3 fa támogatást
a szociálisan rászorulók számára.

- vállalja a pályázathoz szükséges önerőt, és a fa rászorulókhoz történő eljut-
tatását, mely kb. 600 eFt költséget jelent az önkormányzatnak.

(A rászorulók körének meghatározása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.np:// Döntés Sajópetri Önkormányzata Képviselő-testületének megkeresésével
kapcsolatban

Tarnóczi József polgármester:

Sajópetri község képviselő-testülete és polgármestere megkeresett minket, azzal az igénnyel,
hogy szeretne közös hivatalt felállítani, tekintettel arra, egyrészt neki van egy jogszabályi
kényszere, mivel 2000 fő alatti, és úgy látják, hogy Ónoddal megfelelő kapcsolatban tudnának
együtt dolgozni, és ennek a csatlakozásnak, ennek a munkának meg lennének a gazdasági
előnyei is. Nekünk elsősorban gazdasági és munkaszervezeti szempontból kellene, hogy meg-
vizsgáljuk, hogy számunkra ez előnyös, vagy nem előnyös. Azt látni kell, hogy a számított
létszám alapján fogja megkapni az önkormányzat a finanszírozását a hivatal működésére.
Számított alaplétszám, hogyha Ónod egyedül marad, akkor 6,6 fő, ami azt jelenti, hogy a do-
logi kiadásra ennyi főre kapjuk a bért és a járulékokat, így 1 főre 4.580 eFt/fő/év. Ha mi egye-
dül végezzük ezt a munkát, akkor ez a létszám a meglévő feladatokat, a meglévő munkát tö-
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kéletesen lefedi. Nekünk akkor kell is a 7 ember ehhez. Itt marad ugyanúgy pénzügy, szociá-
lis, adó és egy csomó olyan feladatkör amit el kell, hogy lássunk.
Miért van annak racionalitása, hogy ezt egy másik településsel társulásban lássuk el? Most
Sajópetrinek és Ónodnak az együttes létszáma 4 100 fő, és ennyi főre a számított alaplétszám
már 10,7 fő, látszólag ha a kettőt összeadjuk mi ebben a plusz? Az a plusz, hogyha nem csak
névleges egy társulás, hanem a feladatok is. Ha azokat a feladatokat, a két településen, amit
akár egy ember is el tud végezni, hogy ne legyenek párhuzamosságok, mert például mindkét
településen nem kell két adós, nem kell két anyakönyves, mert egy el tudja látni mind a kettő-
ét. Van nagyon sok olyan feladatkör amit le lehet redukálni, és azt számolgattuk, hogy körül-
belül 8 fővel el lehetne látni a két települést. Mert a településeknek még számtalan olyan fel-
adatot is el kell látni, mint például a település üzemeltetés, amire nem kapunk plusz normatí-
vát, amit saját bevételből kell, hogy megoldjuk, akár a Takács Laci bérét, akár a Karcsi bérét,
vagy ha valakit felveszünk Támop-ba, arra nem kapunk plusz finanszírozást, a saját bevéte-
lünk terhére kell, hogy megcsináljuk. Ahhoz, hogy mozgástere legyen az önkormányzatok-
nak, ahhoz minél inkább össze kell kapcsolni a két hivatalnak a működését, viszont ez hang-
súlyozva, csak az igazgatásra vonatkozó működés, hiszen mind a két településnek saját önálló
költségvetése van az új rendszerben is. Megmarad a két önálló költségvetés. Mindenki a saját
létszáma alapján kapja a finanszírozást, és a közös hivatalba mindenkinek annyit kell beutalni,
amennyi a közös költség. És itt van az, hogy ki lehet számolni, hogy, pl.:  itt van három fix
ember, és Petriben is van 2 vagy 3 és mindenki a sajátjának állja a bérét, a többi meg mozog,
ki milyen feladatot lát el, valamilyen százalékban, vagy a munkavégzés arányában, valami-
lyen megállapodás alapján, mi csak azt a részét utaljuk be a közös hivatal költségvetésébe,
mivel nem a közös hivatal, hanem minden önkormányzat külön kapja meg a finanszírozást.
Mindenki saját maga gazdálkodik, mindenki a saját pénzébe lát bele. A közös hivatalba csak
annyi megy be, amennyi a közös hivatal működéséhez szükséges, mindenki a saját megma-
radt pénzéből üzemelteti a saját hivatalát, ügyrendjét. Számtalan olyan előnyt lehet ebből ko-
vácsolni, ami jelentős megtakarítással jár. Mivel mi abban a helyzetben vagyunk, hogy nincs
jegyzőnk, látva jegyzőasszony munkáját, hozzáállását, szakmai dolgait, nyugodtabb lennék ha
ezt a közös hivatalt ő irányítaná, és akkor nagyon nem is kellene, hogy keresgéljünk, mert
olyan jegyző nem is nagyon van most a látókörben, akiről tudjuk, hogy hogy dolgozik, aki
nyugodt szívvel tudnánk alkalmazni. Én már nem szeretnék újra árnyékra vetődni. Jegyzőasz-
szony ezt egyedül el tudná látni, viszont egy aljegyzőt fel kellene, hogy vegyünk, hogy mű-
ködőképes legyen a hivatal.
Megkérdezném, jegyzőasszonyt, hogy a munka szervezet működését, a saját munkádat hogy
látnád ebben a közös hivatalban?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Én számomra a közös hivatal azt jelenti, hogy egy szerv. Ónod továbbra is önálló fejlesztésé-
ben, pályázataiban, feladatellátásában, mindenében. Ez az első év amikor az önkormányzat és
a hivatal külön vált. Az elmúlt években sajnos, de nem egészen úgy működött ez a rendszer,
mert az önkormányzatokba szépen beolvadt a hivatal, és mondtuk azt, hogy az önkormányzat
és a hivatal egy. A hivatal a kiszolgáló szerve a képviselő-testületnek, tehát ő a feladatellátás-
ra van, ez egy külön szerv. Tehát Petri is csinálja a maga dolgát, Ónod is csinálja a maga dol-
gát, de ezt bármilyen más településeken is be lehet mutatni. A közös hivatal szerintem arról
szólna, meg az lenne a cél is, hogy a gazdaságosság és a szervezés. Én olyanokban tudok leg-
inkább gondolkodni, hogy nem az ügyfél utazik, hanem az ügyintéző utazik és az akták utaz-
nak. Ugye fentebb egy szinttel is az az elvárás és az a gyakorlat, hogy ugyanahhoz a szolgál-
tatáshoz jusson hozzá az ügyfél, a lakos, csak egy kicsit szervezzük másként a dolgokat, mert
nem kellene elaprózni a feladatokat. Nem kellene az, hogy valaki A-Z-ig minden feladatkört
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csináljon, hanem az, a szerencsésebb, hogy valaki elmélyül egy-egy területen és azt profi mó-
don tudja csinálni, kezelni. Ez az én véleményem erről a dologról. Ez a kevés idő amíg itt
voltam, eddig is úgy tekintettem, mert hiába meg voltak adva a napok, hogy mikortól, meddig
kellene itt lennem, de azért ezt olyan szigorúan sohasem vettem, mert mindig éppen a feladat
adja azt, hogy mikor mi, és mikor kinek a sürgősebb valami. Én mindig azt mondom, hogy a
feladatokhoz kell igazodni nemcsak a beosztottaknak, hanem a jegyzőnek is és mindenkinek.
Én azt gondolom, hogy a jegyző is és az aljegyző azért van, és hangsúlyozom, hogy nem kö-
telező az aljegyző, de 4100 főt úgy ellátni, hogy úgymond egy helyettes, vagy egy segítő nél-
kül elég veszélyes. A vezetőknek, a beosztottaknak mindenkinek megvan a saját maga terüle-
te, de komplexen azért nem várható el senkitől sem, hogy mindent átlásson és tudjon abban
dolgozni és mozogni. Ekkora létszámnál én úgy látom, hogy indokolt. Amennyiben valakinek
kérdése van, én szívesen válaszolok.
Én úgy képzelem, hogy a feladatokat újraszervezni Ónodnak van egy nagy lehetősége most,
mert ismerve itt a kolléganőket és a helyi viszonyokat, most lehet egy nagy szervezéssel, ke-
vés emberrel, de a jókat kiválasztva előretörni, újjászervezni, újjáépíteni, más rendszert építe-
ni. Lehet Petrivel, de lehet mással.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Közöttünk már korábban felvetődött, amikor Köröm annyira nyomult, hogy inkább Sajópetri-
vel, kellene közös hivatal, mert fizikálisan is sokkal közelebb van, és akkor valahogy
Sajópetrivel nem jött össze ez a dolog. Én a magam részéről csak annyit tudok mondani, hogy
volt már korábban Sajópetrivel közös társulásunk, a közoktatási társulás és maximálisan kor-
rekt volt Sajópetri Ónoddal, úgyhogy én biztos, hogy nem leszek ellene.

Vida Miklós képviselő:

A végén kiszálltak belőle.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Kiszálltak belőle, mert Sajóládra jártak iskolába.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Elmondom, hogy mi volt. Ott a tradíciók erősen kötöttek bennünket úgymond Sajóládhoz.

Vida Miklós képviselő:

Most is úgy van.

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Nem, mert az iskolánkat elviszi az állam, és innentől kezdve megszűnik a mi közös dolgunk.
Mi elég sokáig kerestük a kiskaput, a törvényt, hogy hogyan tudnánk egyedül maradni, gon-
doltunk mindenre, mert ez a létszám ez a 2 000 fős, volt 3000 is, és mi bizakodtunk abban,
hogy ez lejjebb is megy. Nem titok, megpróbáltuk. Nagyon nem mondhatom el, hogy jól mű-
ködött, mert kb. úgy tudtunk együttműködni a társulásunkban, mint Ónod Igricivel, ahogy
látom itt menni a dolgokat. Igazából nem volt rendes elszámolás, én úgy érzem, hogy sérültek
az érdekeink Sajópetrinek, nem kevéssé. Ennek ellenére azt mondták, mert ugye a logika azt
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diktálta, hogy arrafelé menjünk. Nem ment át a testületi ülésen 4-3 arányban leszavazták. A 4
fő aki nemmel szavazott igazán meg nem indokolta, a 3 fő pedig aki nagyon szerette volna, az
úgy volt vele, hogy 60 nap után a Kormányhivatal úgyis kiutal minket Sajóládhoz.
Sajópetri azt mondta, hogy ő már nem, mert olyan vonatra nem szállunk fel ahol nem va-
gyunk kívánatosak. Most előrefelé szeretnénk menekülni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ha Köröm mostmár kapcsolódna hozzánk, akkor mondhatjuk azt, hogy nem.

Tarnóczi József polgármester:

Azért mondjuk azt el, hogy Ónod azért nem volt egy vonzó társ, mert a hírünk az volt, hogy
eladósodottak, rossz anyagi helyzetben vagyunk, csak gond van. Ez azért valljuk be őszintén,
jelentősen megváltozott, sok más szempont alapján is úgy néz ki, hogy ez már a múlt. Még
egy nagyon fontos dolog, hogy Ónod járási kirendeltség lett. Ez azt jelenti, hogy január 1-étől
itt a hivatalban 2 fő járási ügysegéd lesz. Ezt sikerült összehozni. Miskolc járásban ilyen 11
van. Gyakorlatilag bekerültünk abba a körbe, mint Nyékládháza, Emőd, Mályi de például
Sajóládon nincs, és talán Bőcsön van még. A jövőben az a terve a kormányhivatalnak, hogy
majd lehessen személyi igazolványt intézni, lehessen egyéb olyan dolgokat intézni, amit ed-
dig csak az okmányirodák tudtak. Minél közelebb vigyék az emberekhez a különféle szolgál-
tatásokat. Mi azért régebben mindigis központi település voltunk, majd ebből az elmúlt 20
évben elveszítettünk. Most azért hátha újból sikerül megkapaszkodnunk.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Még annyit Petri vonalon, hogy igen, Sajólád visszautasított minket, ezt követően, mi megáll-
tunk egy kicsit ezzel a dologgal, de érkezett hozzánk egy megkeresés az én lakóhelyemről,
Parasznyáról, bár igaz, hogy távol van, 40 km, de közigazgatási határ csak Miskolc van közöt-
tünk. Megkerestek minket, és erről döntött a mi testületünk december 19-én és azt mondtuk,
hogy köszönjük, de nem. Petrinek ebben az lett volna a jó, hogy gesztor lehet, de miután jött
egy újabb kis változás, és már láttuk a jogszabályt, hogy igazából itt a gesztorságnak nincs
jelentősége, hogy nem az van, mint az intézményeknél volt annakidején, hogy az állami pén-
zeket megkapta a gesztor, és elszámolt a másikkal, ahogy elszámolt. Itt mindenki maga kapja
meg a saját létszáma után a pénzt. Ez nem mindegy, mert Petri számára a gesztorság így je-
lentőségét veszítette, és így következett ez a folyamat, hogy ésszerűbb, jobb lenne, helyben
van, ott ezt a logisztikát nem tudnánk megoldani, hogy átjöjjenek, átmenjenek 40 km-t, tehát
nehézkesebb.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Igen, és valóban volt már szó köztünk, hogy Sajópetri csatlakozhatna, mind a gazdaságossá-
gon túl, átszervezésen túl, azért szerintem jegyző asszony személye is fontos számunkra, hi-
szen két hónapja itt van nálunk és kézbentartja a dolgokat.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Én egy dolgot tudok erre mondani, hogy számomra a munka egyfajta kihívás. Én szeretem a
munkámat, és én visszatérek ide. Nekem nem az számít, hogy lepapírozzuk, hogy milyen fel-
adatot csináljak, mert minden feladatért, ha lesz is aljegyző, akkor is a jegyző a felelős. Azt
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elmondták értekezleten, hogy lehet bármit tenni, lehet bármennyi aljegyző, de mindig a jegy-
ző a felelős. Nekem az a dolgom, hogy mindenen a szememet rajta tartsam, itt is, ott is, min-
denhol és minden területen, de ezt csak úgy lehet csinálni, hogy jó kolléganőkkel, akik hason-
ló szemléletet tudnak követni, vagy legalábbis rá lehet őket vezetni, hogy ez csak úgy jó, mert
ez mindenkinek jó.

Vida Miklós képviselő:

Most akkor hogy lesz, hogy Petrinek lesz jegyzője? Nekünk nem lesz jegyzőnk? Mert ez nem
lényegtelen, gondoljatok bele.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Nem, álljunk meg. Ónod-Sajópetri közös önkormányzati hivatalának lesz egy vezetője, a
jegyző.

Vida Miklós képviselő:

A székhelyed hol lesz?

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

A székhely település az Ónod, de nem jelenti azt, hogy itt fogok az ónodi széken ülni állandó-
an, úgy mint ahogy Petriben sem fogok ülni állandóan.

Vida Miklós képviselő:

Honnan fogod kapni akkor a fizetést?

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Az önkormányzati hivataltól.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Ez olyan Miklós, mintha Petri, meg Ónod összeépülne.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Azt kérdezted, hogy honnan kapom a fizetésemet? Innen kapom a fizetésemet, itt vannak az
arányok. Ónod 2500 fővel van ebben a történetben, Sajópetri 1600 fővel van ebben a történet-
ben. Lesz egy közös önkormányzati hivatal. Ezt úgy képzeljétek el, mint a piramist, és akkor
itt van szépen a hierarchia. Itt van a tetején a jegyző, van alatta egy aljegyző, és az alatt a dol-
gozóink. Mondjuk 100 egység a közös önkormányzati hivatalnak a fenntartása. Ez megálla-
podás kérdése. 1600 a 2500 arányában 100 egységre fölbontva. Ugyanúgy lesz jegyzője a
sajópetri önkormányzatnak, mint ahogy lesz jegyzője az ónodi önkormányzatnak. Ez egy kü-
lön szerv, ti választotok.

Tarnóczi József polgármester:
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Ez nem ugyanaz, mint a körjegyzőség, a körjegyzőség az gyakorlatilag megszűnt. Jövőévtől,
január 1-étől, de lehet, hogy az adminisztráció miatt legjobb esetben február hónaptól az új
rendszerben hivatalok állnak fel. Ami a nagyon lényeges, hogy a feladatra kell koncentrálni és
a feladatot kell ellátni, és a jegyző mindig ott legyen ahol munka van. Egyébként itt lesz,
ahogy az elmúlt két hónapban is azt láthattad, hogy gyakorta itt volt.

Vida Miklós képviselő:

Itt van, amikor itt kell lenni. Nincs is se a személyével, se ezzel az egésszel bajom. Nekem
azzal van bajom, hogy mi fel fogunk venni egy aljegyzőt, meg hogy közös hivatal.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

A közös hivatal fog felvenni.

Tarnóczi József polgármester:

Itt az a lényeg, hogy ami miatt sokkal jobb ez az új rendszer, mint ezelőtt voltak az intézmé-
nyi társulások, mert régen a gesztorhoz bejött a pénz, számoltunk ide oda, és még az Igrici
iskolának is nekünk kellett kifizetni a villanyszámláját. Ez most megszűnik. A közös hivatal-
ba, a megállapodás szerint osszuk a béreket, az a lényeg, hogy a bérek kimenjenek. Ha mond-
juk, nekünk van 3 fix emberünk, annak a bérét 100 %-ban mi fizetjük, akinél meg átfedések
vannak, ott pedig megállapodás szerint, vagy valamilyen megbontásban, az a lényeg, hogy
innen kimenjenek a bérek. Azt jelenti, hogy a fizetést nem is tőlünk kapja, mi csak beutaljuk a
közös hivatal számlájára, aminek egy önálló számlaszáma van, önálló gazdálkodással. Ide
beutaljuk azt a pénzt, ami a közös hivatal működéséhez megállapodás szerint jár, és a közös
hivatal fizeti. Amit eddig én utaltam, a közös hivatal esetében most a jegyző jogosult erre. Ez
a két önkormányzat fölött álló történet. Megváltozik a struktúrája az önkormányzati dolgok-
nak.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

A közös önkormányzati hivatalnak a költségvetését, beszámolóját közös testület fogadja el.

Tarnóczi József polgármester:

Csak a közös hivatalét fogadja el közös testületi ülés.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Az a lényeg ebben, hogy megkapja Petri a pénzét, megkapja Ónod a pénzét. Kétfajta alterna-
tíva van, de ez megállapodás kérdése, hogyha van olyan, aki csak ónodi feladatot lát el, bár én
szerencsésebbnek látom azt, hogy felépíteni egy szervezetet, ami együtt tudja ellátni, hiszen
ez a 8-9 fő nem tudná szétválasztva ellátni a feladatokat, csak együtt tudja. Mindent el lehet
dönteni, minden megállapodás kérdése. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, ez
egy független szervezet, amit a vezetője vezet, a jegyző. Tehát a szakmai feladatok ellátásáért
ő a felelős.

Tarnóczi József polgármester:
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Alapvetően a cél az, hogy az ügyfeleket, a lakosságot kiszolgáljuk. Az, hogy mi milyen szer-
vezeti működésben dolgozunk, az a mi magán ügyünk. Ők egyet tudjanak, hogy ha bejön és
intéződnek a dolgai. Ez a lényege ennek.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Ha bejön ügyfélfogadási időben, ki fogjuk szolgálni, ugyanúgy, mint eddig.

Tarnóczi József polgármester:

A sajópetri polgármesterrel is azt próbáljuk megértetni, hogy a jegyző mindig ott van, ahol
kell. Én úgy gondolom, hogy a jegyző nem 8 órán keresztül ül az asztalánál és lesi a gépet, és
semmit sem csinál. Nekem olyan jegyző kell, aki dolgozik, aki csinálja és viszi az ügyeket

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Nyilvánvaló, Petriben is polgármester úr ragaszkodna hozzá, hogy minél többet ott legyek,
hiszen mi eddig is kevesen voltunk, és hozzám elég sok feladat kapcsolódik. Eddig sem szólt
bele, ha éppen nem kedd, vagy csütörtök volt, hogy ne jöjjek, és ez a jövőben sem gondolom,
hogy másképp lenne, mert ő is úgy van vele, hogyha van feladat és át kell jönni, akkor termé-
szetesen átjövök.

Tarnóczi József polgármester:

Volt olyan hét, amikor minden nap itt voltál.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Viszont nyilvánvaló, hogy ami feladatot elvégeztem eddig ott is, azt végezzem el továbbra is.
Én hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekem bármikor is olyan elképzelésem lett volna, hogy
cserben hagyom Sajópetrit, mert ha ezt tenném, akkor ki van itt írva egy pályázat és talán be
is nyújtottam volna. Én ott vagyok hat éve, és úgy gondolom, hogy etikátlan is lenne. Nekem
az is könnyebb lett volna, ha Parasznyával boltolunk, és nem is kell elutaznom heti 1-2 nap-
ban, viszont ott még volt egy olyan tényező, a gazdaságosság, hogy nem tudtunk volna ilyen
gazdaságosak lenni, mert mindenkinek a számított létszámból kellett volna kijönni és nem
tudtunk volna spórolni. Nekem egyszerűbb lett volna az életem, de nem is akartam ezt a fele-
lősséget felvállalni egy percig sem, hogy hozzám kapcsolódjon ez a történet. Nem olyan vilá-
got élünk, hogy előre, sok évre lehet tervezni. Most jó is talán, hogy csak két évre kell előre
tervezni, és nem négyre. Nem négyévenként kell válni, vagy újraházasodni, vagy bármi mást
csinálni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A Te teherbíró képességeden múlik majd esetleg, hogy még pluszba fogod-e ezt bírni.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Én nem véletlenül mondtam azt, és talán túlzásnak is tűnt az aljegyzőhöz való ragaszkodás.
Azért ezt a két dolgot cipelni így egyedül sok. Nem akarok én senkit sem megbántani, vannak
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nagyon jó ügyintézők, van aki a maga területén profi, de nem várható el, hogy globálba ő át-
tekintsen mindent, és ugyanúgy vigye, az egészet, ha esetleg bármi történik. Ne történjen
semmi, de egyre több a feladat és egyre szerteágazóbb. Jogszabályokat olvassuk, amik napi
szinten változnak.
Egy dolgot tolmácsolnom kell, polgármester úr a lelkemre kötötte, hogy ha itt február 1-ig,
vagy amilyen időpontot ti itt meghatároztok, és bejelentkezik Köröm, akkor mi visszalépünk.

Tarnóczi József polgármester:

Nem. A Közigazgatási Hivatalban azt mondták, hogy méltányolható az a szándék, hogy mi
már megoldottuk a magunkét, és hogy ez a rendszer már nem bír el többet. 4100 fő már bőven
elég és ezzel a létszámmál mi már jól el tudnánk gazdálkodni.

Vida Miklós képviselő:

És Petri bármikor kiléphet ebből?

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Nem, dehogy léphet. Most mondtam, hogy csak most az egyszer van az, az önkormányzati
választáskor.

Vida Miklós képviselő:

Az előbb mondtad, hogy polgármester úr azt mondta, hogyha Köröm ide bejelentkezik, akkor
visszaléptek.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Ha addig, amíg nem alakítjuk meg a közös önkormányzati hivatalt.

Tarnóczi József polgármester:

Ez januárban kiderül.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Én nem is merem ezt a települést, csak hallottam róla. Polgármester úr biztosan tudta, hogy
miért mondta, azt amit mondott.

Tarnóczi József polgármester:

Most nem Körömről van szó, úgyhogy megkérdezem a képviselő-testületet, hogy aki azzal
egyetért, hogy elfogadjuk Sajópetri csatlakozási szándékát azzal, hogy Ónod ennek a közös
önkormányzatnak a székhelye, és még azzal, hogy valószínűleg még sok határozat kellesz,
mint alapító okirat, megszüntető okirat.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:
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Egy dolog, amit kihagytunk, hogy így mindenkit meg lehet tartani, itt is és ott is, mert ahogy a
járások elvitték a létszámokat, mert azért az is fontos, hogy akik itt dolgoznak az állásuk meg-
marad.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, csak van olyan információm, hogy Norbi is talán visszajönne februártól, és ő egy na-
gyon jól használható ember volt. Bea nagyon-nagyon jól bevált. És van még egy dolog, ami
lóg a levegőben, a nyugdíjasok kérdése, mert a jelen pillanatban, bár akár Klárika, akár Jolika
kiesne a rendszerből, ők azért elég komoly segítség, viszont most április 30-ig be kell jelente-
ni, nyilatkozniuk kell, és június 30-ig dönteniük kell, hogy mit választanak nyugdíjat, vagy
fizetést. Ezt még pontosan nem tudom, hogy mi lesz, itt az a lényeg, hogy szervezetileg is
átalakul ez az egész történet.
Tehát aki ezzel a csatlakozási szándékkal egyetért, hogy közös önkormányzati hivatalt hoz-
zunk létre Sajópetri községgel, azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
 és tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XII.28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- elfogadja Sajópetri község Önkormányzata Képviselő-testületének csatlako-
zási szándékát az Ónod-Sajópetri közös önkormányzati hivatal létrehozásá-
ra,

- azzal, hogy ennek a közös önkormányzatnak a székhelye Ónod község
- az Alapító Okirat, megszüntető okirat ………..

Tarnóczi József polgármester:

Van még valakinek kérdése, ami testületi szintű megbeszélést igényel?

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Egy dolog lenne még részemről. Én értettem, hogy bizalmat szavaztatok, és én ezt meg is
köszönöm, viszont ezt akkor nekünk tovább kell szerveznünk, mert nem mondtatok még idő-
pontot, és az aljegyzőre viszont kiírást kell tenni. Az átmeneti rendelkezés szerint, amennyi-
ben két település közös önkormányzati hivatalt hoz létre, és ha valamelyik jegyző megfelel
nekik jegyzőnek, akkor nincs pályázat, viszont az aljegyzőire pályázatot kell kiírni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A régi pályázati kiírást vissza kell vonni?

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:
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Igen, és ez is egy határozat lesz. A megalakulást követően kellene kiírni, de most döntsük el,
hogy mi legyen. Február 1-e, vagy március 1-e.

Tarnóczi József polgármester:

Februárra össze lehet hozni? Ha igen, akkor legyen február 1-e.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Ilyen szempontból, még azt mondom, hogy időben vagyunk. Egy hónap alatt. A legszerencsé-
sebb, persze január 1-e lenne, csak mivel minden olyan bizonytalan volt, nem véletlenül volt
az, hogy vártunk.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Szerencsésebb lenne a február 1-e, mert ha tudod, hogy ki az aljegyző, úgy tudod elosztani a
munkát. Ha február 1-én megalakul, és márciusban megint átszervezni a munkát, az badarság.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Nekem semmi elvárásom nincs az aljegyzővel, csak akarjon dolgozni és tudjon is, meg jól
terhelhető legyen.
Én nem akarok kitérni arra amit láttam és tudok és tapasztaltam, hogy mi van, mi nincs. Én
nem visszafelé akarok tekintgetni, hanem előre. Most mindenből új jön. Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat és minden. Innentől kezdve egy vonalat húzni, és innen mindent úgy csinálni,
hogy jó legyen. Volt rossz gyakorlat, nem is egyedi példa, ami számomra egy kicsit meghök-
kentő volt, hogy itt húzzák az emberek maguk után a szabadságaikat, és nem gyengéden. Ez
akkor került igazából napvilágra, most amikor a járási hivatal átveszi a dolgozókat. Ez nem
csak itt, nálam is, bár nálam 3 nap volt, amit Zsuzsának kiadtam, de ő bejött dolgozni. Az a
lényeg, hogy itt elég sok megmaradt. Én tudom azt, hogy 2012-ben és előző évben is itt arra
nem volt mód, hogy megváltsák a szabadságokat, de kiadni sem tudjuk, sőt megváltani sem,
mert ugye megváltani akkor lehet, ha valakinek a jogviszonya megszűnt. Húzzák maguk után.
Nem tudom, hogy jónak látjátok-e, de egy ilyet, hogy „Egyszer volt Budán kutyavásár” 2013.
januárjában meg kellene váltani, hogy hagy induljunk már egyszer úgy egy évben, hogy igen,
szabadságolási ütemtervvel mindenki vegye ki a szabadságát, de most az egyszer ki kellene
fizetni, mert soha nem lesz ennek vége.

Vida Miklós képviselő:

Mennyi ez az összeg?

Pásztorné Molnár Katalin jegyző:

Bruttóban 600 eFt. Sok, de ha most ezt nem tesszük, akkor húzzuk. Lehet azt mondani, hogy
ne tegyük, de jövőre mit csinálunk, nem lehet ennyi szabadságot kiadni.

Vida Miklós képviselő:
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Az elején mondta polgármester úr, hogy most plusszal fordulunk, akkor most még lehetőség
is lenne rá, hogy ezek az emberek egy kicsit jobban járjanak.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Azért ez annyira nem sok.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Én is úgy vagyok vele, mint Tállai úr, hogy „Egyszer volt Budán kutyavásár”, és innen indul-
junk új lappal, hogy nekem ne kelljen ezt a terhet átvennem.

Gálné Tatár Mária képviselő:

De miért nem kapták meg? Azért olyan nincs, hogy nem vehették volna ki.

Pásztorné  Molnár Katalin jegyző:

Ha nem történt meg az adminisztráció, akkor visszafelé ezt nem tudod megcsinálni. Én erre
azt tudom mondani, hogy igen, nekem is volt év, amikor egész decemberben nem dolgoztunk
papíron, de amikor már túlvagyunk valamin, akkor már nem tudod visszacsinálni. Igen, erről
a vezetőnek kell gondoskodni.
2013-ban tiszta lappal indulhassunk, nekem senkinek ne kelljen azt mondani, hogy jár erre az
évre 32 nap, de még az előző x napodat sem tudom kiadni. Egyet azért tudni kell, hogy a sza-
badság kiadása, nem akkor van, amikor a dolgozó azt mondja, hogy kiveszi, hanem akkor,
amikor ki tudja venni a munkájától. Mindenki tudja azt, hogy mikor nem tud menni szabad-
ságra. Aki nem vette ki, az azért, mert nem mehetett el szabadságra. 2012 év elég nehéz év
volt, de reméljük, hogy ha már a járások is beindulnak könnyebb lesz.
Nekem ez az egy előterjesztésem lett volna, ha új szervezeti rend, meg új papírokkal, meg új
jogszabályokkal, meg új ügyrenddel indulhatunk, hagy induljunk tiszta lappal. Én ezt otthon
is megvalósítottam. Az én három dolgozóm nem mehetne soha szabadságra, ha az ónodiak
kiveszik azt a kis 30 napjukat, akkor Petriből a dolgozók átjöhetnének Ónodba egy vagy két
hónapra. Valami igazságosságot kellene elérni ahhoz, hogy egyenlő dolgokkal tudjon min-
denki indulni.

Tarnóczi József polgármester:

Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki ezzel a határozati javaslattal és előter-
jesztéssel egyetért, aminek meg kell találni a pénzügyi, technikai dolgát, hogy ezt hogy bo-
nyolítsuk le, hogy a ki nem vett szabadságokat kifizessük, azt kérem, hogy kézfelemeléssel
jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
 és tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2012. (XII.28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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- egyetért azzal, hogy Ónod község Önkormányzatának dolgozói, köztisztvi-
selői részére a ki nem vett szabadságok kifizetésre kerüljenek.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Akkor még én mondanám, hogy nagyon jó lenne, ha igazán tiszta lappal tudnánk indulni,
hogyha az én jubileumi jutalmam is kifizetésre kerülne.

Tarnóczi József polgármester:

27-éig le volt zárva a rendszer, de amint lehetett Klárika leszámfejtette és átutalta.

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, kívá-
nok mindenkinek Boldog Új Évet, az ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József Pásztorné Molnár Katalin
         polgármester megbízott jegyző

        Solymosi Imréné Gulyásné Sági Julianna
   jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő
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