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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-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, továbbá külön tisz-
telettel köszöntöm Gál Istvánné asszonyt, a nyékládházi általános iskola igazgatóját, az egyet-
len pályázónkat. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Javaslom, hogy a jegyző-
könyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Vida
Miklós, illetve Zavarkó Zoltán képviselő urakat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem
kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Vida Miklóst és Zavarkó Zoltánt a jegyzőkönyv-
hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Kérem, hogy az alábbi napirendet fogadjuk el, a kiküldötthöz képest egy kis kiegészítéssel:

1. napirendi pont: Intézményvezetői pályázatok elbírálása
2. napirendi pont: Közművelődési rendelet megalkotása
3. napirendi pont: KEOP pályázathoz határozat elfogadása
4. napirendi pont: Utánfutó megvásárlása
5. napirendi pont: Tornaterem használatának engedélyezése
6. napirendi pont: IPR pályázat helyzete

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!

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

1. np:// Intézményvezetői pályázatok elbírálása

Tarnóczi József polgármester:

Először is szeretném megkérdezni, hogy az érintett hozzájárul –e ahhoz, hogy a pályázatáról
és az elbírálásáról nyílt ülésen tárgyaljunk?
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Gál Istvánné pályázó:

Igen, hozzájárulok.

Tarnóczi József polgármester:

A mai napon megtörtént a vezetői pályázatok elbírálása. Az előzményekről nem akarok bő-
vebben mesélni. Lezárult a pályázatok beadási határideje. Egy pályázat érkezett Gál Istvánné
asszony részéről. Ma a nevelőtestület is értekezett, és az egész folyamatról a megbízott igaz-
gató asszony Fojtóné Molnár Mária részletes dokumentációt adott, amelyet körbeadok. Rövi-
den a mai nevelőtestületi ülésről: 27-en voltak jelen, a pályázatot 97% igen, nem szavazat 0%
és érvénytelen szavazat 3%. Az alkalmazotti közösség is ugyanezen szavazati arányokkal
támogatta a pályázatot. Minden érintett támogatta egyébként a pályázót, ez benne van a kör-
beadott anyagban. Igrici is hasonlóképpen gondolta. Én a magam részéről támogatom a pá-
lyázót. Most átadom a szót és megkérdem, hogy kíván –e hozzászólni a pályázatához, van –e
kiegészíteni valója?

Gál Istvánné pályázó:

Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, jegyző, képviselő-testület. Nagy örömmel
adtam be a pályázatomat. Igaz a régi iskolámba visszamentem, de nem dobbant meg a szívem.
Nyékládházán megszoktam a kis közösséget, úgy érzem, hogy jó csapat voltunk. Itt is inkább
arra vágyom, hogy kisebb tantestülettel, gyermeklétszámmal dolgozzunk, ezzel megbirkó-
zom. Elsődleges számomra a gyermek, hogy a gyermek hogyan érzi magát az iskolában. Ki-
mondottan gyermekszerető vagyok. De számomra a pedagógus is fontos, hogy ők hogyan
érzik magukat. Jókat hallottam az iskoláról. Jártam már itt. Pozitív tapasztalataim vannak,
jobb érzéssel vagyok itt. A munkámat meg komolyan szeretném végezni, az Önök és minden-
ki megelégedésére. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.

Tarnóczi József polgármester:

Van kérdés, hozzászólás?

Solymosi Imréné alpolgármester:

Nekem van talán a legkönnyebb helyzetem, hiszen beosztott nevelőként három évig dolgoz-
hattam Maresszal. Kérdést nem szeretnék feltenni, csak az elvárásaimat szeretném megfogal-
mazni. Ugyanazt a munkát, amelyet Nyékládházán tapasztaltam a vezetésed alatt, a mérhetet-
len gyerekszereteted, továbbra is a szakmai hozzáértésed. A kollégáiddal való emberséges
bánásmódot, a színvonalas szakmai munkát, amelyet megkövetelted tőlünk, mint beosztottak-
tól. Várom a magas színvonalú ünnepségeket. Szeretném, ha még jobban kidomborodna az
iskolában Ónod történelmi múltja, hagyományai. Örülök, hogy beadtad a pályázatodat.

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, akkor a technikai jellegű kérdésekre térnénk rá. Jegyző
úr tájékoztat a döntés menetéről.
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Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Tekintettel arra, hogy a pályázó asszony hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a
pályázat elbírálását, így nem kell zárt ülést elrendelni.

A kinevezést főszabály szerint zárt ülésen kell tárgyalni, amennyiben az érintett nem járul
hozzá, valamint titkos szavazást tarthat ugyanebben a kérdésben, de nyílt szavazással is dönt-
het az új intézményvezető személyéről.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor kérem döntsünk, hogy a nyílt vagy zárt szavazást tartsunk a kérdésben.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a nyílt szavazást támogatta.

Tarnóczi József polgármester:

Az van hátra, hogy aki támogatja a pályázót az új intézményvezetői posztra, kérem kézfel-
emeléssel jelezze.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény új intézményvezetőjévé Gál Istvánnét nevezi ki.
- a kinevezés időtartama: 2011. augusztus 1. napjától 2016. június 30. napjáig. (5 év)
- az intézményvezető illetményét a közalkalmazotti törvény és az egyéb vonatkozó jogsza-
bályok alapján a polgármester állapítja meg.
- felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi dokumentációt készítse el és a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg.

felelős: polgármester határidő: azonnal

2. np:// Közművelődési rendelet megalkotása

Tarnóczi József polgármester:

Második napirendi pontunk a közművelődési rendelet elfogadása. Azért vált szükségessé,
mert a kistérségen keresztül látjuk el, onnan jön a normatíva. Feltétele a közművelődési ren-
delet. Most kaptuk a rendelet mintát, ezt jegyző úr Ónodra aktualizálta, így a törvényi kötele-
zettségünknek eleget tettünk. A rendelet-tervezet kiment. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban,
kérem jelezzék! Ha nincs, akkor szavazzunk!
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (VII. 29.) számú önkormányzati rendelete a közművelődésről és nyilvános könyvtári

ellátási feladatokról

Ónod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a
közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak formáira és azok ellátásának
módjára az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Ónod Község polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a
közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési intézményeket
működtet.

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

3. § Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti:
a) a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közösségi

színteret nyújtó művelődési ház
b) a könyvtár működtetését,
c) a falumúzeum felújítását és működtetését
(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek,

amelyeket intézményein keresztül támogat:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, így

aa) mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató,
akció szervezése,

ab) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül a nyelvi, számítástechnikai
képességfejlesztő tanfolyamok szervezése,
b) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése

érdekében:
ba) településismertető kiállítások szervezése,
bb) műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,
bc) helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté

tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
bd) turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése,
így:

ca) A dalkör, az iskolai színjátszók, a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett
ismeretek bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok
propagálása, szervezése,

cb) Önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
d) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek kihasználása során:
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da) iskolai és közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása,
db) sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének elősegítése,
dc) lakossági fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata, számítógép,

Internet, telefax-használati lehetőségének biztosítása a TELEHÁZ-on keresztül.
e) a helyi civil szervezetek kapcsolatrendszerének, közösségi életének,

érdekérvényesítésének segítése, működtetésükhöz helyiségek biztosítása,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
4. § (1) Az önkormányzat a közművelődési intézmény intézményi, szervezeti keretein belül

biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást.
(2) A települési könyvtár
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) az általa fenntartott intézménnyel,
b) az alapfokú művészeti iskolával,
c) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
d) egyházakkal
e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil

szervezetekkel.
Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el

nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást
köthet.

A közművelődés finanszírozása

6. § Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, valamint a különböző
pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves
költségvetési rendeletében határozza meg.

Záró rendelkezések
7. § A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről e rendelet melléklete rendelkezik.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/2011. (VII. 29.) számú Ónod Község Önkormányzati rendelethez

Díjmentes és díjköteles tevékenységek

(1) Díjmentes tevékenységnek, szolgáltatásnak minősül:
a) A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt minden

alaptevékenységi körbe tartozó feladat, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár.
b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
(2) Díjköteles szolgáltatások:
a) Minden nem kulturális – és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles.
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b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely nem Ónod települési illetékességű
szerv, szervezet rendez, illetve minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az
intézménynek saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. np:// KEOP pályázathoz határozat elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

Már sokszor esett szó az ISPA projektről, a Hejőpapi hulladéklerakó hulladékgazdálkodási
rendszere. Benne vagyunk ebben a konzorciumban, 2006-ban indult az ISPA projekt. Az ak-
kor elveknek felelt meg, új jogszabályok születtek a hulladékgazdálkodás terén, ez tette indo-
kolttá, hogy ezt továbbfejlesszék. Ez a pályázat a technológia fejlesztését tűzte ki célul. Ennek
a pályázatnak a benyújtása keretében van szükség a konzorciumi tagoknak a hozzájárulására,
erről kell most döntenünk. Kérem, hogy a kiküldött határozat-tervezetnek megfelelően hagy-
juk jóvá a pályázat benyújtását.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszeré-
nek továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-.1.1.1/B/10-11) történő
részvétellel” című előterjesztésben foglaltakat

2. hozzájárul a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék- kezelési rendszer továbbfej-
lesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történő
benyújtásához.

3. jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátá-
masztásához nyújtott, és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez adott adatok, infor-
mációk a valóságnak megfelelnek. A határozat mellékletét képező a megvalósíthatósági ta-
nulmány rövid összegzését tartalmazó összefoglalóban bemutatott üzemeltetési koncepciót,
díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe
mellett a Társulást alkotó önkormányzatok által képviselt lakosságszám arányában vállalja a
projekt befejezését követő minimum öt évig.

Felelős: Polgármester
Közreműködik Képviselő-testület
Határidő: Folyamatos

4. Az Önkormányzat a Konzorciumban részes tagönkormányzatként kötelezettséget vállal
arra, hogy a települési szilárdhulladék begyűjtésére és szállítására (224/2004 (VII 22.)
Kormány rendelet 1.§ (3) a) és d) ) vonatkozó közbeszerzési ajánlatkérése esetén a KEOP
1.1.1/B/10-11 pályázatra vonatkozóan tájékoztatást nyújt Ajánlattevők részére a Konzorcium
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által a pályázat kapcsán tett vállalásokról. A Konzorciumban részes tagönkormányzat
továbbá vállalja, hogy az Ajánlattevőket kötelezik a KEOP 1.1.1 pályázatban foglalt célok
(kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés terén vállalt kötelezettségek) teljesítésére a pályázat
megvalósulása esetén.

Felelős: Polgármester
Közreműködik Képviselő-testület
Határidő: Közbeszerzési eljárás megindításától

4. np:// Utánfutó megvásárlása

Tarnóczi József polgármester:

Mint bizonyára tudjátok, Berti felmondott augusztus elsejével. Amit eddig használtunk után-
futót, az az övé volt, azt használtuk. Béreltük tőle havi negyvenért. Már rég meg kellett volna
venni tőle, sokkal többet fizettünk ki érte, mint amennyit ér. De most vinné magával, de meg
is vehetjük 380 ezer forintért.

Vida Miklós képviselő:

Szerintem vegyük meg, utánfutó kell. Tényleg sokat fizettünk érte.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor, ha nincs több kérdés, aki egyetért a 380 ezer forintos vételárral, kérem kézfelemeléssel
jelezze!

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy megvásárolja Kiss Bertalan ónodi lakostól az eddig a hivatal által bérelt
utánfutóját

- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére

felelős: polgármester határidő: 30 napon belül
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5. np:// Tornaterem használatának engedélyezése

Tarnóczi József polgármester:

Pócsi Veronika adott be igényt a tornateremre. Augusztus 19-án lesz a családjában esküvő.
Eddig az volt a gyakorlat, hogy az önkormányzati dolgozók térítésmenetesen használhatják
akár az aulát, akár a tornatermet. Ez irányba írt kérelmet, hogy térítésmentesen használhassa
19-én. Azt hiszem, hogy nincs akadálya.

Solymosi Imréné alpolgármester:

A kivétel erősíti a szabályt, mert a szabály úgy szól, hogy a dolgozó használhassa, de akinek
az esküvője lesz az a testvére. Viszont Veronika minden egyes alkalommal, amikor rendez-
vényt volt levezette, dolgozott hétvégén is, ezért ezzel egy kicsit meghálálhatjuk a munkáját.
Nem kell azonban mindig mindenkinek odaadni.

Tarnóczi József polgármester:

Köszönöm! Egyéb hozzászólás, ha nincs, akkor kérem szavazzunk!

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, Pócsi Veronika részére 2011. augusztus 19. napjára az iskola tornatermét
használatba adja az esküvőre és az utána tartandó lagzira.

6. np:// IPR pályázat helyzete

Tarnóczi József polgármester:

Ez egy elég érdekes téma. Tisztelettel szeretnék tájékoztatást kérni Gálné képviselő asszony-
tól, mint a volt intézményvezető asszonytól, hogy az IPR pályázat elszámolásával kapcsolatos
problémákról, tekintettel arra, hogy korábban az önkormányzat hibákat vélt felfedezni az el-
számolásban.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ahogy utánajártam, illetve, ahogy akkor is tudtam, az IPR pedagógusi illetménykiegészítésé-
ről van szó. Oda a bér részhez a nettó kifizetést kellett beírni. Én utána érdeklődtem másoktól,
akik foglalkoztak IPR-es pályázattal. Ők is oda a nettót írták be.. bocsánat a bruttót. A 8 havi
átlagot osztottuk vissza nyolccal, és a bruttót kellett beírni, és akkor kapta meg az átlagot,
amely a kifizetendő összeg.
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Tarnóczi József polgármester:

Felolvasnám konkrétan mi van a rublikába beírva: „A pedagógus részére kifizetendő, a nyolc
hónapra számított kiegészítő illetmény munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes össze-
ge.”

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ez a bruttó, igen.

Tarnóczi József polgármester:

Benne van a munkáltatót terhelő 27%-os munkáltatói járulék is. Tehát ez a 27% is rá lett szá-
molva.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Igen, rá lett számolva 27% is, így van. Igen a végösszegben benne van igen, és azt osztottuk
vissza havi szinten.

Tarnóczi József polgármester:

Ez a baj. Nem ezt az összeget kellett volna figyelembe venni. Le kellett volna venni a 27%-ot,
és ami maradt, az a bruttó összeg és azt kellett volna szétosztani. Már utánajártuk teljes mér-
tékben, egyértelmű a helyzet, de az előbb elmondottakból is következik.
Hogy mindenki értse. Ha a munkavállaló kap száz forintot, akkor a utána a munkáltató fizet
még huszonhetet, így neki az százhuszonhét forintba kerül. Ebben az esetben a pedagógus a
száz helyett százhuszonhetet kapott. A százhuszonhét forintra megvolt a pályázati pénz, de a
százhuszonhét forint után fizetendő huszonhét százalékot levonták, így az veszteség, nem is
volt betervezve. Tehát rosszul adták meg az adatokat.

A részletes adatokat nem adhatom körbe, csak a fő számokat mondom el, hogy mindenki ért-
se. Az a pénzösszeg, amit vesztettünk az Ónod esetében az egymillió-
háromszázötvennégyezer-hétszázhatvanhét forint. Igrici esetében ötszáztizenkettőezer-
hétszáznegyvenkettő forint, azaz összesen egymillió-nyolcszázhatvanhétezer-ötszázkilencezer
forint. Ennyi jogosulatlan kifizetés történt. Ez nem kevés pénz.

A másik ami bonyolítja, hogy mindez átsorolás alapján lett kifizetve. Nem tudom mire gon-
doljak. A hozzá nem értés, a szándékosság, egyik sem jó. Egy biztos, az átsorolásokat én is
aláírtam. Nyilván nem lehet mindenkinek az anyagát ismerni, és utánaszámolni. Elvárható,
hogy olyan anyagot tegyenek le elém, vagy bármelyik polgármester elé, az jó legyen, mert
egyenként leellenőrizni nem lehet. Elém hibás anyagot tettek, ez most derült ki.

Az államkincstár egyértelművé tette, hogy el lett rontva, már le van egyeztetve. Az a kérdés,
hogy hogyan lehet visszavonni. A járulékot is levonták sajnos, azt is vissza kellene szerezni.
Nem egyszerű visszaszedni ezeket, de úgy tűnik, hogy egy összegben vissza lehet szerezni
önellenőrzés során. Munkavállalónként Ónod vonatkozásában negyvenháromezer-
kettőszázötvennégy forintot kellene visszavonni a fizetésükből. Gyakorlatilag csak valamivel
a több, mint a felét kapnák meg. Az óvónőknél is rossz a helyzet. Ha belegondolok, hogy ezek
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a pedagógusok, akik jóhiszeműen jártak el, az elszomorít, ha egy összegben vissza kellene
venni. Ténylegesen kár érte az önkormányzatot. Várom a hozzászólásokat.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ugyanígy csináltuk tavaly is, előtte is. Ez hogy nem jött ki akkor? Ugyanúgy a nettóra rászo-
roztuk.

Tarnóczi József polgármester:

Ez annyira egyértelmű, ennél világosabban leírni nem lehet. Ezt az összeget kellett volna leír-
ni. Nem is értem, hogy ezen még vitatkozunk.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Így van.

Tarnóczi József polgármester:

Én a magam részéről azt gondolom, hogy ezt a problémát komolyabban körbe kell járni. Arra
kérek felhatalmazást, hogy egy ügyvédet vonjunk bele a dologba. Jogi útra kell terelni a kér-
dést, mert az iskolával folyamatosan csak buktunk és buktunk, és kár ért minket. Ezt így nem
lehet.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Én így értelmeztem. Tereld jogi útra, egyébként fenntartói pályázat, állok elébe.

Tarnóczi József polgármester:

Azért vagyok szomorú, mert az elmúlt nyolc hónapban csak az iskolában elrontottak miatt
kell fizetnünk. Ez az összeg már túl van minden határon. Ennyi? Ha nincs több kérdés, akkor
kérem, hogy szavazzunk az ügyvédi megbízásról.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az IPR pályázat ügyében keletkezett
kár kapcsán a visszaszerzés érdekében vegye fel a kapcsolatot ügyvéddel.
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Tarnóczi József polgármester:

Van valakinek közérdekű bejelentése? Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést az ülést bezá-
rom.

k.m.f.

Tarnóczi József Dr. Kiss Krisztián
         polgármester jegyző

Vida Miklós Zavarkó Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


