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ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. február 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen született döntések:

Rendeletek:

Nem volt elfogadott rendelet.

Határozatok:

1/2011. (II. 8.) önkormányzati határozat a közlekedésbiztonsági pályázat
benyújtásáról

2/2011. (II. 8.) önkormányzati határozat a Miskolci Rendőrkapitány
kinevezéséről

3/2011. (II. 8.) önkormányzati határozat a polgármesteri költségtérítés
megállapításáról

4/2011. (II. 8.) önkormányzati határozat az óvodafelújítási pályázat
megerősítéséről
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-án megtartott rendkívü-
li, nyilvános üléséről

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

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida Miklós,
Zavarkó Zoltán.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a testület határozatképes. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Jakab Edinát bízzuk
meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Gálné Tatár Mária képviselő asszonyt, illetve Vida
Miklós képviselő urat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Jakab Edinát bízta meg a jegyző-
könyv vezetésével, és Gálné Tatár Máriát és Vida Miklóst a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.

Javaslom, hogy az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban szereplők szerint fogadjuk el, az
alábbiak szerint:

1. napirendi pont: Közlekedésbiztonsági pályázat benyújtása
2. napirendi pont: Támogató nyilatkozat a miskolci rendőrkapitány kinevezéséhez
3. napirendi pont: A polgármesteri költségtérítés megállapításának kijavítása
4. napirendi pont: Az óvodafelújítási pályázat kapcsán megerősítő határozat elfogadása
5. napirendi pont: Egyebek

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!

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

1. np:// Közlekedésbiztonsági pályázat benyújtása

Tarnóczi József polgármester:

Rohamtempóban kellett a pályázattal foglalkozni. Ami aktuálissá tette az az, hogy minden
falugyűlésen és minden fórumon elhangzik, hogy a főtérről az iskolába átjutás balesetveszé-
lyes, kellene valamit tenni. Tudomást szereztünk arról, hogy van egy ilyen pályázat és az elő-
készítést ezért gyorsan megkezdtük. A közlekedésbiztonsági mérnök elkészítette a terveket,
megnézhetitek őket, itt vannak. Arról szólna, hogy kell egy forgalomterelő sziget, mert átvin-
ni a zebrát az úton nem lehet, mert 50 méterenként beláthatónak kell lennie, így kell egy ilyen
sziget az útra. Ezzel egyértelműek lesznek az irányok is. A pályázat a világítótestek cseréjét is
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tartalmazza, éjszaka jobban meg lesz világítva, továbbá magában foglalja csúszásmentes bur-
kolat kihelyezését is. Ez 2.475.365,-Ft-ba kerül összesen,10 % önerővel. Ezzel kapcsolatban
kérdés? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk! Aki támogatja a pályázat beadását és az önerő
biztosítását, kérem kézfelemeléssel jelezze!

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II. 8.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett fenntar-
tási jellegű forgalombiztonsági beavatkozás az országos közutakon tárgyú „Gyalogátkelőhely
létesítése Ónodon” című projektre benyújtja pályázatát.

- A pályázathoz szükséges 247 537.- Ft saját forrást a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

határidő: február 14. felelős:  polgármester

2. np:// Támogató nyilatkozat a miskolci rendőrkapitány kinevezéséhez

Tarnóczi József polgármester:

A megyei rendőrfőkapitány levelet küldött, amelyben kérte, hogy a rendőrségi törvény vonat-
kozó rendelkezései alapján nyilvánítsunk véleményt Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes miskolci
kapitánnyá történő kinevezésével kapcsolatban és az erről szóló határozatot küldjük meg ré-
szükre. Itt a levél körbeadom, igazából az alezredes úr életútját tartalmazza. Nem látom aka-
dályát annak, hogy támogassuk kinevezésében. Vélemény, hozzászólás? Ha nincs, akkor ké-
rem, hogy szavazzunk az előterjesztésnek megfelelő határozat-tervezetről!

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (XII. 8.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Képviselő-testülete

- megvitatta a Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes kinevezésével kapcsolatos megkeresést

- alkalmasnak találta a Miskolci Kapitányságvezetői posztra és támogatja kinevezését



- 3 -

3. np:// A polgármesteri költségtérítés megállapításának kijavítása

Tarnóczi József polgármester:

A jegyző úr az előterjesztő, ezért átadom neki a szót!

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Köszönöm polgármester úr! Az alakuló ülésen született döntés a polgármesteri illetményről,
illetve költségtérítésről, továbbá a képviselők tiszteletdíjáról is. A decemberi ülésen módosí-
tottuk a képviselői tiszteletdíjak megállapítását, tekintettel arra, hogy az törvénytelen volt. Az
ülés után a kormányhivatal képviselője volt helyszíni ellenőrzésen nálunk, és ő is jelezte,
hogy a megállapított szabályozás törvénytelen. Igaz, még a figyelmeztetés előtt mi már azt
javítottuk, a polgármesteri költségtérítést azonban nem. A polgármesteri tisztség ellátásával
kapcsolatos törvényi szabályozás ugyanis kimondja, hogy a költségátalány mértéke az illet-
mény 20-30%-a közötti mértékben állapítható meg tehát nem 5, vagy 15 %, hanem 20-30%
között. Ezért most arról kell dönteni, hogy a törvényes keretek között mennyi legyen a költ-
ségátalány.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Szerintem eleget szaladgál polgármester úr, hogy legyen 30%. Javaslom a 30%-os érték meg-
állapítását!

Solymosi Imréné alpolgármester:

Én is azt tapasztaltam az elmúlt időben, hogy a polgármester úr, ha kell fizet, megvendégel
embereket ezért én is amellett vagyok, hogy legyen 30% a költségátalány!

Tarnóczi József polgármester:

Tekintettel arra, hogy az ülést én vezetem, ezért a szavazásra felhívást is nekem kell megten-
nem, kérem, hogy szavazzunk a kérdésről!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II. 8.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Képviselő-testülete

- a polgármester költségátalányát a bruttó illetményének a 30%-ában állapítja meg.
- a polgármesteri költségátalány ennek alapján: 127.545,-Ft
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4. np:// Az óvodafelújítási pályázat kapcsán megerősítő határozat elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

Korábban beadott pályázatról van szó, az előző testület tagjai bizonyára emlékeznek rá. Nem-
rég értesítettek, hogy a pályázat nyert, a megvalósítás már ezen képviselő-testület feladata
lesz. Ez az ún. „ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0030” jelű pályázat. A további megvalósíthatóság-
hoz szükséges elfogadnunk egy határozatot, amelyben fenntartjuk a pályázatot és biztosítjuk a
szükséges önerőt a 2011. évi költségvetésben. A határozat-tervezetet itt láthatjátok. Azt hi-
szem sok mindent meg kell fontolni, mert a finanszírozást meg kell oldani. Lesz február vé-
gén egy ún. önerő pályázat, legrosszabb esetben az 50, legjobb esetben esetleg a 30%-át kell
majd állnunk ennek az önerőnek. De szükséges a pályázat, mert ha most nem megyünk bele,
akkor nem lehet tudni, hogy mikor nyer ismét Ónod ilyen jellegű pályázatot. Az óvodát meg
fel kell újítani, és bővíteni kell.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Van arra biztosíték, hogy két év múlva nem adunk be újabb pályázatot? Két évvel ezelőtt volt
egy felújítás.

Tarnóczi József polgármester:

Az előző óvodai beruházás az akadálymentesítés volt, nem olyan jellegű, mint ez. Még egy-
szer mondom, ha most nem tudjuk megvalósítani, akkor nem tudom, hogy mikor lesz lehető-
ség legközelebb. Van még kérdés? Ha nincs, kérem szavazzunk!

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (II. 8.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Óvoda rekonstrukció, bővítés és komplex aka-
dálymentesítés Ónodon.” című ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0030 jelű pályázathoz szükséges
9.924.443,-Ft saját forrást a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

A beruházás összköltsége: 99.244.425,-Ft
Támogatási összeg: 89.319.982,-Ft
Saját forrás: 9.924.443,-Ft

határidő: folyamatos felelős: jegyző
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5. np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Van valakinek bármilyen jellegű hozzászólása?

Gálné Tatár Mária képviselő:

Én a mogyoróskai kirándulással kapcsolatban érdeklődnék. Tudomásom szerint minden hiva-
tali dolgozó és képviselő meg volt hívva, csak én nem. Mi az oka ennek?

Tarnóczi József polgármester:

Tekintettel arra, hogy én fizettem a kirándulást, így a baráti körömet hívtam meg.
Ha más kérdés nincs, akkor köszönöm a megjelenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József Dr. Kiss Krisztián
         polgármester jegyző

Gálné Tatár Mária            Vida Miklós
     jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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