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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 15-én 17,00 órai kez-
dettel megtartott, rendes, nyílt 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, Vida Miklós képviselő és Zavarkó Zoltán képviselő.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző, Gáll Norbert pénzügyi ügyintéző

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, a mai testületi ülé-
sünkön, megállapítom, hogy mindenki jelen van, így a testület határozatképes. A napirendi
pontokat mindenki megkapta, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta a költ-
ségvetési rendelet módosítását, ennek egyszerű technikai okai vannak November 30-ig kell
elfogadni és akkor fogjuk újra behozni.

A 2. napirendi pontot kivesszük az előterjesztésből, a jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Kiss Krisz-
tián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Gulyásné Sági Julianna képvi-
selő asszonyt, illetve Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt javaslom.
Aki az előterjesztett napirendi ponttal, a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv
hitelesítők személyével egyetért, kérem kézfeltartással jelezze!

Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a napirendi pontok
a 2. napirendi pont kivételével kerüljenek megtárgyalásra. Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg
a jegyzőkönyv vezetésével, Gulyásné Sági Juliannát és Horváthné Kádár Juditot a jegy-
zőkönyv-hitelesítéssel.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: A 2011. III. negyedéves beszámoló megtárgyalása
2. napirendi pont: A 2011. és 2016. évi belső ellenőrzési stratégia jóváhagyása
3. napirendi pont: A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4. napirendi pont: Egyebek

1.np:// A 2011. III. negyedéves beszámoló megtárgyalása

Tarnóczi József polgármester:

Minden nehézségünk ellenére a gazdálkodásunk, azt éppen nem mondom, hogy nem vérzik
néhány sebből, de azért alapvetően, bizonyos szempontból stabilnak ígérkezik. Most a beru-
házásainknak a kifizetése folyamatban van, ott ha minden jól jön össze, zakkanás mentesen ki
tudjuk fizetni. Ami a legnagyobb problémát jelenti a gazdálkodásunkban, az a folyamatosan
emelkedő banki törlesztő részleteink. Körbe adnék egy kis listát, amin sárgával jelöltük, hogy
havi szinten hogy álltak össze a törlesztő részleteink.
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2010-ben amikor elindult a törlesztés, akkor 1.800,- eFt volt, majd évvégére feltornázódott 2
MFt-ra, majd 2011. elején 2,2 MFt és most ott tartunk, hogy 2,7 MFt környéke. Ez nagyon
sok, ez probléma. Az egyebekben szerettem volna rá kitérnii, de mivel gazdálkodást érint,
elmondanám, hogy kértem időpontot Raiffeisen Banktól. Elmondtam nekik, hogy ezzel a
helyzettel valamit kezdeni kell. Ma 9,00 órakor voltunk bent a bankban, egy előzetes tárgya-
lásra, hogy mit tudunk ezzel az adósságkezeléssel kezdeni. Felmerült lehetőségként, hangsú-
lyozom, hogy ezzel még konkrét módosítás, vagy előrelépés nem történt, fölmerült a futamidő
hosszabbítás, egyenlőre egy hat hónapos intervallumra megnézve, hogy hogy alakul a világ-
gazdaság és hogy alakul a mi gazdálkodásunk, aztán hat hónap múlva majd visszatérnek rá
automatikusan. Két nagyon fontos kritériumot fogalmaztak meg. Az egyik az, hogy a jövő évi
költségvetésünkben egy 20 MFt-os költségcsökkentést kell, hogy kimutassunk, hogy érdem-
ben szóban álljanak velünk, ami elég soknak tűnik, de már most is majdnem megfelelünk en-
nek a kritériumnak. A másik pedig az, ami nagyon elgondolkodtató, hogy bele kívánnak szól-
ni abba, hogy milyen beruházásokat és milyen pályázatokat  indítsunk el. Ez már egy nehe-
zebb kérdés, mert ha azt mondom, hogy az ÉMOP-ban kiírt 95 %-os és 90 %-os pályázatok
vannak, amiknek szerintem az önrészét lehet kezelni, nem biztos, hogy mindig tökéletes banki
módszerekkel, viszont ők meg a számokat nézik. Ezzel még lehet, hogy lesz egy kis vitánk,
nem tudom, hogy ebbe bele fogunk-e menni, vagy nem fogunk belemenni, ha eljutunk odáig,
az biztos, hogy egy testületi döntés lesz, de már el lehet kezdeni rajta gondolkodni, mert ma
már 259,- Ft-on állt a Svájci Frank, amikor 252,- Ft-on állt, akkor fizettünk 2,7 MFt-ot. Ha
ebből az adósságteherből nem tudunk havi szinten valamit csökkenteni, akkor ebből nagy baj
lehet.
Akkor elmondanám, hogy miből adódna ez a 20 MFt-os költségcsökkentés. Kicsit visszautal-
nék az elmúlt képviselő-testületi ülésre, ami kissé viharos volt, itt van például a konyhának a
kérdése. Most megtörtént az első elszámolás, ez már egy teljes hónap volt, itt már gyakorlati-
lag óvoda és iskola is teljes létszámmal étkezett, 2.375 eFt a számla, amit benyújtott a Casa
Nostra. Ebből tudni kell, hogy 300 eFt a térítési díjak, 189 eFt a szociális étkeztetés, és az
iskola is elkezdte beszedni a maga részét, kb. 300 eFt, amit térítési díjként beszedünk, és még
az Áfá-t is visszaigényelhetjük, ami 75-100 eFt körüli összeg. Ez azt jelenti, hogy az önkor-
mányzatnak a bekerülési költsége olyan 2 MFt környéke. Ezt számolhatjuk úgy, hogy 10 hó-
nap, és olyan 20-21 MFt-ra fogjuk betervezni a konyha költségeit. és remélhetőleg nem hasz-
náljuk ki a teljes összeget, és az csak jó. De az eddig előirányzott 32 MFt lényegesen több. Ez
a 10 MFt mindenképpen megérte, mégha konfliktusokkal és sok egyéb mással volt terhelve.
Meg kell, hogy jegyezzem, hogy az elmúlt testületi óta, két hete javult a minőség, jók voltak a
kaják. Ebben eleve már itt van 10 MFt megtakarítás, és van jó néhány olyan tétel ami akár
nyugdíjazás okán kifut a rendszerből, ott két dolgozónk is kimegy, akinek a helyére már nem
vettünk fel másikat, és jelenleg még terheli a költségvetést. És van még olyan amiket így né-
zegettünk, és a másik 10 MFt is összeszedhető. Az más kérdés, hogy ez nem azt jelenti, hogy
minden jó, és akkor már gyakorlatilag meg van oldva a költségvetésnek az egyensúlya, azt
tudom biztosan, hogy ha ezeket a lépéseket nem tesszük meg akkor igen-igen nagy bajban
lennénk. Ha csak megnézzük, ezt az összeget, hogy ebben az évben már durván 24 MFt-ot
fordítottunk adósságtörlesztésre, és nem hogy kevesebb lenne, az eredeti 170 MFt-ról már
valahol 230 MFt-nál járunk. Ez egy kicsit olyan sziszi-fuszi küzdelemnek tűnik. Alapvetően,
azt kell, mondjam, hogy a lehetőségekhez, a körülményeinkhez képest stabilan próbálunk
gazdálkodni, költségtakarékosan, amit csak lehet megfogunk, minden forintot. És még azt
mondom, hogy van jónéhány olyan szelet az önkormányzatnak, amit még érdemes áttekinteni,
érdemes átnézni, hogy hogyan tudunk még bevételt növelni, kiadást csökkenteni. Nem álltunk
le ezzel a folyamattal, egyenlőre itt tartunk. Viszont, hogyha megnézzük, hogy mennyi az
előirányzat és a teljesítés, igazából nem léptük át, a költségvetés keretei között tudtunk ma-
radni és én azt gondolom, hogy ez egy pozitívum, minden bajunk ellenére.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:

Akkor hadd kérdezzem már meg a riasztás költségét, azzal hogy állunk, mert a fogorvos jelez-
te, hogy felhívta a céget, és azt mondták, hogy nem jönnek ki megjavítani, mert nincs kifizet-
ve már nyár óta a számla. Nyáron is volt egy javításuk és az sincs kifizetve.

Tarnóczi József polgármester:

Melyik?

Gáll Norbert pénzügyi előadó:

Alarm Sensor.

Tarnóczi József polgármester:

Az Alarm Sensor nem azért csinálja ezt, hogy nem jön ki, hanem velük van egy vitánk, le
akarunk róluk válni, mert költségcsökkentés miatt IP alapú telefonokra átállni, és ahhoz igaz,
kellene egy nem túl jelentős beruházás. Most a következő történik, jelez valahol a riasztó, a
rendszer bejelez az Alarm-nál és Ő kitelefonál valakinek a telefonszámára. Van olyan GSM
modul, amit beépítenek, és onnan egy szabványszöveget elmondanak, mint ahogy nekem is
becsöng, egy gépi hang mondja el, hogy hol van riasztás. Az Alarm nem akarja kiadni a
szervízkódot, mert, hogy az a probléma, hogy ráépíteni a rendszerre, beépíteni ezt a modult
csak akkor lehet, ha ezt a mérnöki kódot kiadják, de nem akarja kiadni. Most ezen megy a
duzzogás. Ő nem akarja kiadni, mi nem akarunk fizetni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Most mit mondjak a fogorvosnak? Ott van a sok beruházása a rendelőben.

Tarnóczi József polgármester:

Ő nem szólt nekünk most, hogy nem megy a riasztója. Valamit majd kitalálunk rá, hogy jus-
sunk valamire, de az Alarm hozzáállásában ez most benne van, hogy mi őket ki akarjuk rúgni.
Szerintem, azért havi  40 eFt amit fizetünk nekik, elég sok. 100 eFt egyszeri beruházásból az
új rendszert ki lehetne hozni, még éves szinten is megérné, mert annak a fenntartási költsége
havi 5 eFt-ba lenne. Úgyhogy van egy kis feszültség velük.
De mi a probléma? Teljesen nem jó? Meghalt a rendszer?

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nem jó, bejelentette, de mondták, hogy nem jönnek ki megcsinálni, mert nincs kifizetve. Nem
tudják használni, állandóan szól. Eleve nem volt az sohasem jó, kezdettől fogva akkor is beri-
asztott, ha nem volt ott senki, ha bent voltak. Teljesen rossz volt. Sokszor volt vele probléma,
riasztgatott. Ma lejött szólni, hogy elege van, de azt mondták, hogy nem fogják megcsinálni.
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Tarnóczi József polgármester:

Jó, csak azt nem értem, hogy ide miért nem szólt be valakinek. Mindenesetre köszönöm, hogy
szóltál. Holnap utánanézünk.

Esetleg konkrét kérdés fölmerült-e a beszámolóval kapcsolatban?

Vida Miklós képviselő:

Nem lehet átváltani forint alapúra a hitelt?

Tarnóczi József polgármester:

Dehogy is nem! Csak akkor azt jelenti, hogy a jelenlegi CHF árfolyammal átviszed forintra,
és az eredeti 170 MFt-os hitelünket már realizálod 230 MFt-on. Nem a 170 MFt-os hiteled
marad meg, hanem 230 MFt lesz. Még az az esély sincs meg a rendszerben, hogy valami tör-
ténik, és normalizálódik az árfolyam.

Vida Miklós képviselő:

Én arra gondoltam, hogy mint ahogy a lakáshiteleknél, hogy minimál árfolyamon számítsák
át.

Tarnóczi József polgármester:

Nem lehet, csak lakáshiteleknél. Például autót sem tudsz átváltani 185,- Ft-on.

Vida Miklós képviselő:

Mondtak valamit a Tv-ben, hogy lehet, hogy lesz valami.

Tarnóczi József polgármester:

Az, hogy lehet, hogy lesz. Az arra vonatkozik, hogy kifizetni. Mondjuk, ha ma azt mondja
nekünk a Raiffeisen, hogy 140,- Ft-on kifizethetjük. Miből?

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Azt nem lehetne megcsinálni, mert mi is hasonló cipőben járunk, nekem is már a csillagos
egekben van a törlesztésem, hogy esetleg, mert az Erste Banknál van olyan lehetőség, hogy
egy évre megállapítasz egy havi törlesztőt, amit úgy gondolsz, hogy ki tudsz fizetni és a kü-
lönbözet gyűlik egy külön számlára, ez majdnem olyan, mint a 3 éves kormány által előállított
javaslat, hogy három évig 180,- Ft-on fizeti a CHF-et, hogy egy év halasztást  nyerni azzal,
egy év múlva hátha kitalálnak valamit.

Tarnóczi József polgármester:

A dolog úgy áll, hogy hivatalosan megtörtént a probléma közlés, leültünk az önkormányzati
üzletág igazgatóval, meg a helyettesével, és ők elmondták, hogy hajlandóak arra, hogy vala-
milyen pénzügyi megoldást találjunk. Itt alapvetően arról van szó, ha már egy 2 MFt közelé-
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ben lehetne tartani ezt a havi törlesztő részletet, azt már valahogyan tudnánk kezelni. Lehet,
hogy maga a technika így fog kinézni. Most ők azt mondták, hogy ők kidolgoznak valamit, de
ez, meg ez, meg ez a feltételük. Felsoroltak dolgokat, hogy minek kell, hogy megfeleljünk.
Most az a feladatunk, hogy össze kell rakni egy anyagot, hogy milyen költségcsökkentő lépé-
seket tettünk meg eddig. Nagyon sok mindent megcsináltunk.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Annyira nem értem ezt, hogy mi közük van nekik hozzá.

Tarnóczi József polgármester:

Az a közük van, hogy ők finanszíroznak minket.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Látják. Meg egyébként is, rendesen fizetjük

Tarnóczi József polgármester:

Bármit lehet mondani. Egyébként meg Jegyző úr is úgy jött ki, hogy dühöngött. Én ezt értem,
de két dolgot tehetek. Elküldöm őket a fenébe, és fizetem továbbra is a 2,7 MFt-ot, a másik
oldalról az sem lehet cél, hogy teljesen elodázni. Azért azt sem felejtsük el, hogy az önkor-
mányzat annak idején 2007-ben fölvette ezt a pénz, kapott kettő év haladékot arra, hogy olyan
helyzetbe hozza a település gazdálkodását, hogy ez majd ne jelenthessen különösebb problé-
mát. Na most ez alatt a két év alatt én nem találtam semmi olyan gazdasági lépést, ami abba
az irányba mutatott volna, hogy ez valóban megtörtént, intézményi reform, strukturális átala-
kítás stb. Ezek nem történtek meg. Ezeket most nekünk kell megcsinálni, amiket már csinál-
gattunk kínunkban. Nem boldogság ez. Viszont, ha ők azt mondják, hogy ha nem vagyunk
hajlandóak betartani a megállapodást, akkor nem finanszíroz. Viszont, ha nem finanszíroz,
akkor mi becsődölünk. Itt erről szól a történet.
Meg lehet felelni sok mindennek. Ami aggályos, hogy beavatkoznak a beruházásunkba, hogy
mit építhetsz és mit nem építhetsz. Itt azért egy nagy kérdőjel van számomra. Abba azért nem
lenne jó, ha elkezdenének belenyúlkálni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Honnan tudja ő azt, hogy itt mire van szükség.

Tarnóczi József polgármester:

Ő nézi a bankszámlánkat, nézi a pénzmozgást. Itt az a probléma, hogy Ónod Község Önkor-
mányzatnak a kockázati besorolása rendkívül magas. Azt mondták, hogy a budapesti kocká-
zatelemzők, mert ők minden pénzügyi adatunkat látnak. Megnézik az összes számlamozgá-
sunkat, időszakokat megvizsgálnak és abból  vonnak mindenféle következtetéseket. Sajnála-
tos módon egy nagyon magas kockázati besorolás alá esünk, pontosan, kvázi az ő hitelük mi-
att, az a pénz ami ott ketyeg náluk, a besorolásunk olyan, hogy mondhatunk mi sok mindent,
de hát, semmi értelme. Egy biztos, hogy most ez arról szól, hogy kaptunk házi feladatot, amit
most meg fogunk csinálni, azután ők letesznek egy anyagot, amihez pedig testületi döntés
kell. Az is benne van, hogy a 2023-ból lehet, hogy lesz 2028. Ez testületi döntés, a testületnek
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majd el kell dönteni, hogy ezek a feltételek, ezt vállaljuk, vagy nem vállaljuk. Egy biztos,
hogyha ilyen mértékben emelkedik a CHF és ilyen mértékben emelkedik a kamat, így a banki
törlesztő részletünk, az vagy további olyan brutál leépítést, megszorítást, Isten tudja mit kell
csináljunk, és mostmár senki nem boldog attól, hogy folyamatosan csak elveszünk a néptől.
Most akkor kezdjük ilyeneken, hogy legyen öregek napja, vagy ne legyen, vagy legyen bármi-
lyen rendezvény, akkor az egésznek semmi értelme nincsen, csak azért, hogy a Svájci Frankot
tudjuk fizetni. Valamit muszáj csinálni. Le fognak tenni valami anyagot, meg fogjuk vizsgál-
ni, meg fogjuk nézni, aztán majd eldöntjük, hogy belemegyünk, vagy nem megyünk bele. De
nincs könnyű döntés.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Lassan én is ott tartok, hogy rezsit fizessek, vagy hitelt.

Tarnóczi József polgármester:

Tény az tény. A pénzt Ónod Község Önkormányzata vette föl.

Vida Miklós képviselő:

Nekik is érdekük, hogy ne csődöljünk, be, mert akkor nem látják a pénzüket. Nagy részét nem
látnák, mert nincs annyi vagyonunk, hogy kifizessük őket.

Tarnóczi József polgármester:

Az ő összes döntésük abba az irányba visz el, hogy beleszólást és rálátást akarnak az önkor-
mányzat gazdálkodására, hogy semmi olyan lépést ne tegyél, ami a hitel visszafizetését veszé-
lyeztetné. Számukra minden olyan, ha azt mondod, hogy fejleszteni akarok, az az ő szemük-
ben veszélyezteti a hitel visszafizetésnek a biztonságát. A másik oldalról, pedig, ha azt mond-
juk, hogy nem fizetünk, nem tudunk mit tenni, mert náluk van a számlánk, inkasszójuk van,
úgy lerántják a pénzt, hogy észre sem vesszük, és olyan szerződésekkel vagyunk belebeto-
nozva ebbe a történetbe, hogy maximum annyit tudunk csinálni, hogy adósságrendezési eljá-
rás. Ezt meg senki nem szeretné.

Vida Miklós képviselő:

Azért mondom, hogy ha még ez is bekövetkezik, akkor sem látja a pénzét.

Tarnóczi József polgármester:

Hogyne látná.

Vida Miklós képviselő:

Annyi vagyonunk nincs, hogy ki tudnánk fizetni.

Tarnóczi József polgármester:

Az adósságrendezés nem arról szól, hogy lezajlik 2 hónap alatt és akkor ami van elvisznek, a
többit pedig leírják. Az adósságrendezési biztos kiveszi, hogy csak a kötelező önkormányzati
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feladat, semmi más nincs és onnantól kezdve úgy megy a gazdálkodás, hogy csak az adósság-
törlesztésre fordít minden plusz forrást. Az adósságrendezési eljárás nem azt jelenti, hogy
árverezünk és utána már nullán vagyunk, hanem azt jelenti, hogy ki kell fizetni a tartozást.

Vida Miklós képviselő:

Csak felvetettem.

Tarnóczi József polgármester:

Én is azért mondtam el, hogy állunk, ahogy állunk, nem túl rózsás a helyzet, de ha megfontol-
tan és átgondoltan csináljuk ezt a dolgot akkor remélhetőleg olyan nagy bajok sem lesznek.

Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor megkérdezném a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy mivel a 2011. III. negyedéves beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, milyen
döntés született.

Gulyásné Sági Julianna a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. III. negyedéves beszámolót a képviselő-
testület számára.

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszönöm.

Aki a 2011. III. negyedéves beszámolóval egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2011. (XI. 15.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvitatta a 2011. III. negyedéves beszámolót

- azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.np:// A 2011. és 2016. évi belső ellenőrzési stratégia jóváhagyása

Tarnóczi József polgármester:

Ezt az anyagot is megkapta a testület. Tulajdonképpen ez az egész arról szól, hogy Miskolc
Kistérség olyan ellenőrzési és gazdálkodási és felügyeleti rendszert dolgozott ki, amelynek
nagyon szép neve van „Folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzési tevé-
kenység” az úgynevezett FEUVE, ami gyakorlatilag elemzi az adott önkormányzat gazdálko-
dását, pénzügyi szabályszerűségeit. Ez gyakorlatilag a teljes rendszernek egy monitoringja,
aminek bizonyos téren egy kockázati besorolásokat kap mindenféle tevékenység, úgynevezett
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súlyszámokat, ezek alapján lehet következtetéseket levonni az adott gazdasági egységnek a
gazdálkodásáról, és ennek következtében, ha az jön ki hogy rossz minősítése van, egy előre
lefektetett pénzügyi modellel bele lehet nyúlni. A helyzet az, hogy ezt a módszertant akarja
adaptálni a kistérség minden önkormányzatra, aki a kistérséghez tartozik. Ezzel olyan nagy
baj nincs, mindenkinek érdeke, legyen az képviselő, jegyző, polgármester, vagy bárki, aki az
önkormányzat gazdálkodására tudjon adatokat kinyerni, merthogy a tervezéshez, meg a biz-
tonságos működéshez ez elengedhetetlen.
Nagyon érdekes olvasmány, ez nem kifejezetten a kistérség találmánya, hanem egy kontroll-
ing, a pénzügyi világban használt, viszonylag általános pénzügyi modell. Multinacionális cé-
geknél nagy hagyományokra tekint vissza. Meg kell próbálni, és amennyiben ez jól működik,
úgy átláthatóbbá lehet tenni az önkormányzat működését, pénzügyi gazdálkodását.
Ezzel kapcsolatban esetleg kérdés, vagy felvetés van-e?

Amint már mondtam, az ellenőrzés célja az, hogy az ellenőrzött szervek működését fejlessze,
eredményességét növelje.

Aki azzal egyetért, hogy ezt a belső ellenőrzési stratégiát jóváhagyja, azt kérem kézfelnyújtás-
sal jelezze.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2011. (XI. 15.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvitatta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011-2015 évekre vonatkozó kis-

térségi belső ellenőrzési stratégiáját és

- úgy döntött, hogy jóváhagyja azt.

3.np:// A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Tarnóczi József polgármester:

A kistérségi anyagnak volt egy másik melléklete, ami a 2012. évi belső ellenőrzési terv jóvá-
hagyása. Mindenkinek ki lett küldve.
Ez Ónod esetében, hogy 2010. decemberében volt egy munkaügyi ellenőrzés, ami már a testü-
let elé lett terjesztve. Minimális problémák merültek fel, amik korrigálhatóak voltak. 2011.
júniusában volt egy átfogó pénzügyi ellenőrzésünk, több napig voltak itt a kistérségi belső
ellenőrök. Én azt gondolom, nagyon hasznos volt, a pénzügy is sokat okulhatott belőle, végül
is ezeknek a kistérségi ellenőrzéseknek nem az a célja, hogy retorziót alkosson, hanem az,
hogy ha vannak hiányosságok, feltárja, és amit feltárt, kidolgozzon rá javaslatokat, ezeket a
javaslatokat a magunk részéről már beépítettük a mindennapokba. Ez arról szól, hogy ha kap-
nánk egy ÁSZ ellenőrzést, vagy egy olyan fölöttes hatósági ellenőrzést akiknek már jogkörei
vannak velünk szemben eljárni, akkor már előzetesen tárjuk fel a hibákat, előzetesen javítsuk
ki és ne várjuk meg, hogy egy ÁSZ vizsgálat teszi meg mindezt, mert az már egy kicsit zseb-
benyúlós történet.
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A jelenlegi 2012. évi ütemterv pedig a 2011. évi átfogó ellenőrzés utóellenőrzését tűzte ki
feladatul, és ezt 5 napban határozta meg. Ez úgy fog kinézni, hogy ami a tavaly elkészült bel-
ső ellenőrzésnek vannak a végén ajánlások, hogy miket kell, hogy beépítsünk a munkába és
ezeket fogják gyakorlatilag ellenőrizni, és megnézik, hogy a tavalyi ellenőrzéshez képest gya-
korlatilag mennyit javult a gazdálkodásunk, meg a pénzügyi fegyelem, morál, stb. Egyébként
akkor sem tárt fel olyan túlságosan nagy drámákat. Én azt gondolom, hogy mint minden hiva-
talnál, minden pénzügynél lehet találni apróságokat. Viszont voltak olyan dolgok, amikre ők,
mint belső pénzügyi ellenőrök naprakészebbek, és mondtak egy pár ötletet is. Ez segítő jelle-
gű ellenőrzés, nagyon pozitív dolognak tartom, örülök, hogy ilyennel foglalkozik a kistérség
és segítséget adnak nekünk.

Ehhez kérdés, illetve hozzászólás van-e a képviselők részéről? Ha nincs, aki elfogadásra java-
solja a 2012. évi belső ellenőrzési tervet, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2011. (XI. 15.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvittatta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső ellenőrzési
ütemtervét

- úgy döntött, hogy a meghirdetettek szerint jóváhagyja azt

4.np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

- Két testületi üléssel ezelőtt született egy olyan döntés, hogy Johankához a villanyt bevezes-
sük. Az történt, hogy amint bekötötték a villanyt a kisházba, másnapra összedőlt a régi ház,
amiből kikötötték. Kidőlt a hátsó fala, és annyira le lett bontva, hogy ne legyen életveszélyes.

- Petróéknak a gyerekét, úgy néz ki, hogy a Szindiózis alapítvány fogja hamarosan szállítani,
ennek az adminisztrációs munkáit még el kell végezni, megküldték a teljes anyagot.
Pszihológiai szakértői jelentés kell hozzá, hogy a gyerek ülhet az autóban. Mostmár úgy néz
ki, hogy nem kell az önkormányzat buszával szállítani, hanem ez az alapítvány meg fogja
oldani ezt a szállítást.

- Azt gondolom, hogy mindenki értesült róla, hogy sajnálatos, de bizonyos értelemben mégis
csak egy pozitív kicsengésű történet, hogy van egy beteg kislány, aki új szívet kapott, egy
ónodi kislány. Horváthné Kádár Judit képviselő asszony hívta föl rá a figyelmemet, elmen-
tünk együtt. A fiatalember fölvetette, hogy a vízbekötés, ami nagyon fontos lenne, az ÉRV
már másnap rámozdult a dologra, így mivel a rendszer már ki van építve, csak a tervezést kell
megoldani, de lehet, hogy az ÉRV még azt is bevállalja, majd meglátják, lehet, hogy ennyivel
támogatják őket, így lehet, hogy a mi részünkről fillérekből megoldódna ez a bekötés.
A másik része az, hogy ezt az ingatlant olyan állapotba kell hozni, hogy amennyiben minden
jól megy, ez a kislány mondjuk egy olyan 3 héten belül itthon is lehet. Az a szoba, ahová őt
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hazahozzák, megfelelő állapotba legyen, tehát pormentes, jól takarítható stb. Megkerestük
Zolival  a Katolikus Karitaszt, és ők azt kell mondjam, hogy szokásukhoz híven segítőkészek.
Már aznap este kijött a Hagyka Varga Attila, és Árvai Ferenc atya is azt mondta, hogy ki fog
jönni. Ők írták össze, hogy mi kell, ugyanis már van tapasztalatuk, hogy az ilyen donáción
átesett beteg esetében milyen körülményeket kell megteremteni. A szakmai részével ők már
tisztában vannak, mert volt hasonló eset egy másik településen.
Volt valamilyen bio festékfelajánlás is. A laminált padlót azt venni kell. Ami aggályos, a tu-
lajdonjog. A Kökény Ibolyáé az ingatlan, és most felvetődött testületi ülés előtt, hogy mi van,
ha most felújítjuk és még sem maradhatnak benne. Én felhívtam Ibolyát és azt mondta, hogy
nincs olyan szándéka, hogy elküldi őket, csak az a kérése, hogy olyan átalakítást ne végez-
zünk, amit később vele akarunk kifizettetni.
A szülőknek is úgy kell rendben tartani a többi helyiséget is, hogy az valóban pormentes le-
gyen, állandó takarítás, mivel szállópor, a fertőzés nem lehet a gyerek miatt. Ugyanis az im-
munrendszere olyan mértékben le van gyengítve, hogy sokkal fogékonyabb mindenféle fertő-
zésre. Gumikesztyűt szereztem, szájmaszk folyamatban van, mire kijön a gyermek a kórház-
ból, addig meglesz, kaptam a mentőszolgálatos megyei mentőtiszt barátomtól ígéretet arra,
hogy a napokban erre jár és behozza. Baráti körből és ismeretségi körből amire szükségük
van, összerakjuk.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Például, a Sajópetri védőnőnek az apukája 30.000 Ft-ot adott nekik, meg egy utánfutó fát, el
is vitte. Itt a rendelőben, 9.900 Ft-ot tudtunk eddig összegyűjteni, azt ma megkapták. Muhiból
áthoztak tudomásom szerint 20.000 Ft-ot, mert gyűjtöttek ott is, meg valami élelmiszer cso-
magot, amit szintén ma megkaptak. Annyi, hogy itt Ónodon nagyon nagy ellenpropaganda
van, a családdal szemben vannak előítéletek, úgyhogy egymást hergelik az emberek, hogy
adnak, nem adnak.
Ha a tavalyi árvíznél is arra épített volna az ország, hogy Ónod lakosságából ennyi százalék
etnikum, ennyi százalék alkoholista és ennyi belőle a normális ember, és meggondolom, hogy
adok, vagy nem adok, akkor valószínűleg nem kaptunk volna semmit.
Én nem tudom milyen emberek vannak, mi ismerjük a családot, és oda a rendelőbe még olyan
állapotban nem jöttek, amilyet terjesztenek róluk. Én szerintem nem azt kellene nézni, hanem
a gyereket. A gyerek nem tehet arról, hogy ilyen baja lett, nagy szerencséje van, hogy fél éven
belül sikerült ez az egész. Hát érdekes Ónod! Én szégyellem magam az Ónodiak helyében,
mert Muhi és Sajópetri is azért lepipált minket, így az emberek terén.

Vida Miklós képviselő:

Én nem is tudtam, hogy gyűjtenek a gyereknek.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Ki van téve egy pár helyen. Jönnek be a rendelőbe, mintha nem is látnának semmit. Még ma
volt, hogy tettek a dobozba, de lehet, hogy az RTL KLUB-nak köszönhető, mert pont forga-
tott ma. Sőt meg sem kérdezik, hogy mi van kitéve, mintha nem is látnák. Végülis senkit nem
lehet rá kényszeríteni, de a tavalyi évből kiindulva, nagyon sok minden jött ide, és nem nézte
senki, hogy Ónodon milyen emberek laknak, hanem önzetlenül adományoztak. Meg még
most is.
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Tarnóczi József polgármester:

Ez mindig is egy nagy dilemma, mert ha egy valakinek valamit adsz, akkor a következő az
nem annak örül, hogy valaki kapott, hanem jön be őrjöngve. Most mondok egy konkrétumot,
az iskolából kiszanáltunk halálosan rossz bútorokat, és ha azt mondom, hogy osszuk szét,
akkor milyen szempont rendszer alapján osszuk szét. Azt mondtam, hogy ami végképp rossz,
azt vágjuk föl, és majd a vásárban el fogjuk tüzelni. Ami pedig olyan, azt berakjuk valahová,
mert itt nem is tudom, hogy hogy lehet szétosztani bármit is anélkül, hogy ne öljék meg egy-
mást az emberek.
Mindegy a gyereken segíteni kell. A Vöröskereszt azt mondta, hogy amennyiben van rá igény
a fürdőszobát megcsináltatja. De kiderült, hogy WC kagyló az amit érdemes lenne lecserélni,
hogy elfogadható állapotban legyen, a többi az jó. Azt mondta, a Vöröskereszt, hogy 30.000
Ft-ot tudna adni, de első körben úgy volt, hogy a bekötésre 100.000,- Ft-a beszáll, mert akkor
még arról volt szó, hogy 100 eFt is lehet a bekötés. Én azt gondolnám, hogy amennyit ők tud-
nak adni, azt adják oda a családnak, mert valóban, ha ilyen minimális összegből megoldódik,
és ÉRV segítséggel ráadásul, akkor ha nekünk benne lesz 10 vagy 20 eFt-unkba, azt most ki
fogjuk bírni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Még annyit, hogy tegnap telefonált egy férfi, hogy ő naponta jár fel Pestre és ha kell, ő szíve-
sen felviszi az anyukát, hogy ne kerüljön neki költségbe. Én megadtam a Krisztina számát és
nem tudom mire jutottak egymással, de lehet hogy az utazása ezzel meg lesz oldva, mert ez
volt még a problémája, hogy nagyon sokba kerül az utazás.
Reméljük sikerül addigra mindent elintézni mire hazajön, mert már Mikulásra hazaengedik.

Tarnóczi József polgármester:

Már Mikulásra? Adja a Jó Isten. Számomra azért furcsa, mert azért tudom, hogy ilyen szerv-
átültetések után, gyengített immunrendszer és nagyon sokáig steril szobában tartják.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Ez a steril dolog, például az anyukának minden nap új fogkefét kell bevinni, mert azt a fogke-
fét, amit egy nap használ, azt eldobják. Csak 100 % pamut pizsamát lehetett neki bevinni,
olyat ami elől gombos, amit nem lehetett kapni. Dr. Nő bejárta egész Miskolcot és valami
nagyker-ből tudott keríteni. Csak 100 % pamut fehérneműt, zoknit. Na már ez is maga költ-
ség, úgy hogy ezért is kezdtük mi ezt az egészet el, magát a gyereket nézzük, mert szegény
arról nem tehet, hogy milyen családba született. Csak 100 %-os ivólevet lehet bevinni neki,
csak vákuum csomagolt élelmiszert. Tehát megvannak a kritériumok, és hogy mit kell, hogy
vigyen be.

Tarnóczi József polgármester:

Hát jó. Mindegy, reméljük, hogy nem lesz semmi egyéb gond.

A következő, amiről tájékoztatni szeretném a testületet, hogy született egy aláírás gyűjtés te-
lepülésünkön, amit felolvasok.
„Tisztelt Képviselő-testület! Visszatérő probléma Ónod főutcájának forgalma. Az itt lakók
nyugalmát zavarja a megnövekedett nagysúlyú gépkocsi forgalom. Házaink értéke folyamato-
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san csökken, hisz annyira összerepedezik, hogyha nem teszünk ellene valamit veszélyessé
válhat. Folyamatos felújításokra nincs pénze az embereknek, hiába javítják a falakat, kevés
idő elteltével ismét jelentkeznek a repedések. Kérjük, hogy intézkedni szíveskedjen, a forga-
lom lassítása az egész Rákóczi utca szakaszában, illetve a 10 t fölötti gépkocsik kitiltására
sürgős intézkedéseiket várják, a Rákóczi utca lakói.”
Erre a következőt tudom mondani, hogy az Állami Közútkezelőnek fénymásolatban meg lett
küldve, azzal, hogy ez nem önkormányzati kezelésű út a főutca. Nekünk erre, azontúl, hogy
jelezzük, hogy probléma van, nincs rá jogi eszközünk. Ennyit tudtunk csinálni, el lett küldve,
várom kíváncsian a válaszukat, mit lépnek erre, meg egy olyan megkereséssel, hogy egy
olyan intézkedési tervet, valami konkrétumot hozzanak már erre, hogy hogyan lehetne ezt a
forgalmat csökkenteni.
Nem hivatalos előzetes tájékoztatások alapján, annak az esélye, hogy a 10 t-nál nagyobb jár-
műveket kitiltsák innen, az a nullával megegyezik, mert nem lehet ilyen átkelő utat lezárni.
Nincs alternatívája, nem tud merre elmenni. A Sajópetri híd is ha jól tudom 20 t-ra van meg-
szabva.

Vida Miklós képviselő:

Nem küldtek még rá választ?

Tarnóczi József polgármester:

Nem tudom, mit fognak erre kitalálni? Szerintem fog némi fejtörést okozni nekik. Régebben
lehetett pályázni sebesség kijelző táblákra, hogy LASSÍTS-t villog, ha valaki túllépi a sebes-
séghatárt, de most erre nincs lehetőség. Elvileg olyat is mondtak, hogy az önkormányzat vásá-
rolhat trafipaxot, de azt nem ő kezeli, hanem be kell kapcsolni a rendőrségi rendszerbe csak az
önkormányzat veszi meg. Állítólag 5-6 MFt-ért már lehet is venni olyat, ami fixre telepíthető.
Ha azt mondanák, hogy a mi költségvetésünket javítja, akkor rögtön bepakolnánk a főutcára,
ide-oda. Ennyit tudtam jelenleg, hogy ha eljutunk, hogy falugyűlés, akkor talán már valami
konkrétumot lehet mondani. Sajnos ez egy valós probléma, a kezelése a nehéz kérdés.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nyáron, nyitott ablaknál nem lehet lenni, hajnal 1 óráig olyan forgalom van, úgy dübörögnek
a falak, beindul a riasztónk, ha elmegy egy nagy autó. Alig van 1-1,5 óra szünet, majd kezdő-
dik újból.

Tarnóczi József polgármester:

Tudom. Jó. Majd meglátjuk.

A következő, amit szeretném, ha megtárgyalnánk, az idősek napjáról valamit.

Solymosi Imréné alpolgármester.

A meghívókat mi megcsináltunk Zolival. Azt hiszem az A4-esek már kint is vannak. Azt hi-
szem, 62 év a korhatár. Aniék pedig megcsinálják a névsort és kiküldik az időseknek. Az idő-
pont december 2.-a  15,00 óra. Az ennivalót, azt töltött káposztára gondoltunk, ehhez már
elindítottuk a dolgokat. Az innivaló bor meg tea lesz. A zenekarról még nem sokat tudok. A
műsort azt az általános iskola Erzsike irányításával, meg az óvodások adnak egy kis műsort,
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és Erős Nórika a Ködmön Formációs Táncegyüttesnek az egyik csoportját fogja hozni. Ez
lesz tulajdonképpen a műsor. A legidősebb tagok, illetve az Arany Diplomát kapó pedagógu-
sokat pedig egy-egy ajándékkosárral fogjuk köszönteni. Minden képviselőnek a munkájára a
szokásos módon számítunk. Nem gondolkodtunk még abban, hogy a pénz, én javasoltam,
hogy ne 1.500 Ft legyen az utalvány, hanem több, de aztán a polgármester úr meggyőzött,
hogy nincs többre pénzünk. Ajándéknak pedig felvetődött az, hogy egy csomag szaloncukrot
kapjanak az idősek. Ne az legyen, mivel, hogy most Ági nem is dolgozik, nem tudjuk megol-
dani, hogy apróságokat kapjanak, azt viszont én személy szerint nem tartanám célszerűnek,
hogy az óvónénik az óvodában készítsenek valami kis ajándékot. Lehet, hogy jobb lenne
olyan amit megesznek, vagy valami hasznosabb, de ez sem biztos még. Lehet hogy szaloncu-
korra sem lesz pénz, de akkor valami apróságot készítenek nekik az iskolában, illetve az óvo-
dában. De ha valaki tud valamit, azt szívesen vesszük.

Tarnóczi József polgármester:

A pénzről csak annyit, hogy 1.500 Ft, hogy a köztudottan szegény és savanyú sorsú
Nyékládházán a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel csak 1.000 Ft-ot adnak. Hát vérzik a
szívem azért a pénzért is 370 valahány fő, ez vaskos lesz 1.500 Ft-jával is, de ennyit rá kell,
hogy szánjunk. Számításaim szerint, olyan 700 eFt-ban lesz ez az idősek napja.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Az utalvány plusz az ellátás?

Tarnóczi József polgármester:

Igen, úgy durván mondtam egy számot, majd a végén úgyis kiderül a végösszeg. Nem tudom
mennyi lesz a bor, meg a zenekar, meg ilyesmi. Hát nem lesz olcsó, de ennyivel meg tarto-
zunk az időseinknek.

Amiért meg Lukácsné Gizike szeretett volna jönni, de azután átadta nekem, hogy mondjam el,
hogy nagy tisztelettel szeretné a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat egy máriapócsi zarándok-
latra meghívni a Tisztelt Képviselő-testületet és ki-ki magával hozza akit gondolt, ez úgy néz-
ne ki, hogy Nyírbátor, Nyírcsászáriban  november 26-án reggel 7,00 órai indulással, 1.000 Ft
a részvételi díj és ez tartalmazza az ebédet. Szeretnék, hogyha ónodiakkal fel lehetne tölteni a
buszt, úgyhogy minél nagyobb létszámban, a hivatal dolgozóit is várja nagy szeretettel. Én
voltam már velük, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó csapat, még azoknak is aján-
lom, akik kevésbé elkötelezettek ilyen irányba. Sok a fiatal, na meg a kevésbé fiatalok is. Egy
alkalom arra, hogy jókat lehet beszélgetni. Bár én nem jártam még Máriapócson, de ezt úgy is
fel lehet fogni, mint egy kirándulást, aki pedig közelebb érzi magát ehhez a szellemiséghez,
annak pedig egy lelki feltöltődés. Viszont kellene Gizikének valamit mondani, hogy előrelát-
hatólag ki gondolja, hogy részt vesz?

Gálné Tatár Mária képviselő:

Már megbeszéltük Gizikével, hogy mi megyünk két fővel.

Tarnóczi József polgármester:

Jó, rendben.
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Amit pedig meg kellene még beszélnünk, hogy egyre nagyobb az igény a tornaterem haszná-
latára. Aktív anyukák, kismamák, mindenki fogyni akar, tornázni akar, sportolni akar, ifjak
ezt csinálnának, azt csinálnának. Egyre több igény érkezik ebben az ügyben. A kérdés az,
hogy van olyan társaság akiknek, támogatás címén ingyenesen adjuk. Mi legyen a koncepció,
én tudom, hogy született annak idején döntés, hogy térítési díjat szedünk. Itt a kérdés, hogy
ezt fönntartsuk, határozzunk meg valamennyi összeget, vagy azt mondjuk, hogy ez egy kö-
zösségi tér és ott ahol valahogy szervezetten használják, akkor használják egészséggel, mert
legalább együtt vannak, sportolnak, és értelmes dolgot csinálnak. Erre várnék ötleteket, hogy
ki mit gondol erről, jussunk már valamire, hogy ki hogyan áll ehhez a kérdéshez? A kérések
meg jönnek napról-napra, hogy mi mennénk 20-an, tornázni akarunk, tulajdonképpen a dél-
után be is van táblázva majdnem végig.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Ez nekünk sokba nem kerül, hogy ott vannak.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Fűteni így is, úgy is kell.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Fűteni így is, úgy is kell, így van. Csak takarítsanak ki maguk után.

Tarnóczi József polgármester:

Na jó, akkor én ebből azt szűröm le, hogy ha valaki azt mondja, hogy szervezetten összejön-
nek, mert ilyen tornázó csapat már kettő is van. Akik ott vannak, a tanárnak szednek össze
valamennyit, annak aki tartja a tornát.
Azért mondom, mert alapvetően nekem mindegy, mert nem hiszem, hogy ebből nagy profitot
kellene csinálni, meg önmagában az jó, hogy ők ott vannak, akarják, csinálják, dolgoznak,
közösségek. Akkor térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk, olyan feltételekkel, hogy egyéb-
ként meg ki kell takarítani. Vagy mondjuk azt, hogy egy órára 500 Ft, vagy mi a javaslat erre
akkor? Az biztos, hogy plusz pénzünkbe nekünk olyan szempontból nem kerül, ami gond, az
hogyha olyan állapotban hagyják maguk után. Eddig még olyan csapatok voltak, hogy rend-
ben nem kell fizetni, de takarítsatok fel magatok után. Például az íjászok, olyan rendet hagy-
tak maguk után, hogy abban probléma nem volt, mert lehet így is, hogy ez tehermentesíti a
takarítókat.

Vida Miklós képviselő:

Amikor fociztunk mi is felmostunk magunk után. Csak az ingyenességgel ne hogy az legyen,
hogy csak a harc menne, hogy neked lehet ingyen, nekünk nem. Mert alakulnak akkor csopor-
tok, hogy fociznak, mert véges az ideje a tornateremnek is, mert csak 4-től lehet.

Tarnóczi József polgármester:

Ez így van. Meddig tart egy ilyen torna? Mondjuk, hogy egy óra ingyen van, mert a focisták
igencsak belefeledkeznek a fociba. Mondjuk egy óra ingyenes, utána meg minden megkezdett
óra 500 Ft vagy 1.000 Ft?
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Vida Miklós képviselő:

Egy óra elég.
Takarítson mindenki maga után. Legyen úgy, hogy a tornászok menjenek egy hamarabbi idő-
pontban, a focisták később, mert nagyobb port vernek.

Tarnóczi József polgármester:

Az alapcél nem az, hogy mindenkit rászabadítani, ez nem azt jelenti, hogy gondol egyet vala-
ki, mert nyitva van a tornaterem, nem össze-vissza, hanem ahol szervezett, előre meghatáro-
zott időben, ki a felelőse, kit lehet előszedni, ha kár keletkezik.

Vida Miklós képviselő:

A kárt meg kell fizetni.

Tarnóczi József polgármester:

Gyakorlatilag valamiféle felelősségvállalás van ezért az egész történetért. Nem csak úgy,
hogy nyitva van a tornaterem, lehet ugrálni, stb.

Vida Miklós képviselő:

Nem arra gondoltam, mert az ingyenesség elmegy, szétszóródik a faluba, és összeszerveződ-
nek a fiatalok, hogy akarnak menni focizni.

Tarnóczi József polgármester:

Az nem baj, meg nem biztos, hogy csak futballozni, mert van egy jópár sport, lehetne oda
kosárlabda, kézilabda.

Vida Miklós képviselő:

A kézilabdás nők megkerestek engem is, hogy szeretnének az egyesületbe belépni. Mondtam
nekik, hogy lehet, mert azt hiszem, hogy van erre lehetőség.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Én nagyon örülök neki egyébként, hogy ilyen sokféle dolog elindult. Azzal pedig amit Miklós
elmondott, teljesen egyetértek, hogy az ingyenesség, ez elmehet egy másik irányba is.

Tarnóczi József polgármester:

Én nem akarom piaci alapra vinni, hogy azt mondjuk, hogy több ezer forint. Most akkor mit
mondjunk, hogy 500 Ft/óra vagy 1.000 Ft/óra? Ha vannak tízen akkor nem egy olyan nagy
összeg.
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Gulyásné Sági Julianna képviselő:

De hogyha elmegy olyan irányba, akkor is változtathatunk rajta. Én nem hinném egyébként,
hogy hosszútávon

Tarnóczi József polgármester:

Jó, akkor próbáljuk meg, és ha úgy látjuk, hogy gondok vannak, mert gondok vannak, akkor
visszatérünk rá. Jelenleg akik vannak, az úgy néz ki, hogy minden napra valaki jut, és el lehet
osztani. Az is benne van, hogyha valaki nem úgy hagyta ott maga után, nem úgy tette rendbe,
akkor lehet azt is mondani neki, hogy most már csak egy dobásod van, és többet már nem
jöhetsz be, mert azért alapvetően, ez mégiscsak az iskolának a része.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Egyébként az íjászok pedig úgy csinálják, hogy ők évente egy-két  alkalommal vesznek 15-20
labdát és azt odaadják az iskolának. Nem terembérleti díjjal, hanem valamilyen ajándékkal
honorálják.

Tarnóczi József polgármester:

Az íjászok esetében, én eleve nem gondoltam volna, hogy ők fizessenek, mivel ők azok akik
mindenféle rendezvényünkön jelen vannak, mindenből kiveszik a részüket, egy nagyon jó
csapat, rájuk azt mondanám, hogy ez a minimum, hogy ennyivel segítsük őket, hogy nem
kérünk tőlük terembérleti díjat.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Annyival meg segíthetjük az összes többi korosztályt, mert mondjuk vannak akik hétfőn jár-
nak tornázni, ők az mi korosztályunk, így nekik is van egy lehetősége, akkor amit Bárdosné
Marika indított be, az eggyel, kettővel lentebbi korosztálynak Bordás Mariann tartja, az in-
kább ilyen aerobikos, tehát az egy fiatalabb korosztálynak lesz a tornája. Akkor ott van a foci,
ami megint egy másik réteget vonz, a kézilabda megint, így hát majdhogy nem mindenki, aki
a településen sportolni akar, akkor megteheti.

Tarnóczi József polgármester:

Még valamit, ami fontos, hogy ennek az egésznek a koordinálása, hogy hogy mehet, ki mikor
mehet, az intézményvezetőnek a kompetenciája. Azt beszéltem meg igazgatónővel, hogy most
ezt ő csinálja, vagy valamelyik kollégájára bízza, vagy a titkárra, teljesen mindegy, hogy ne
az  legyen már, hogy jönnek hozzám, hogy mit tudom én szerdán mennék.

Vida Miklós képviselő:

Igazgatónő mondta is, mert én mentem be a bállal kapcsolatban hozzá, és mondtam, neki azt
is hogy az egyesületnek még februárban nem lehet kimenni edzésre, és hogy a tornateremben
edzhetnének-e. Mondta, hogy igen, ide tudja adni.
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Tarnóczi József polgármester:

Azért mondom, hogy ezt a fajta kompetenciát, azért mégiscsak az az intézmény. Én nem sze-
retnék abba beleszólni, hogy ki mikor menjen, viszont nekik meg koordinálni kell.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Alapvető az, hogy amikor az iskolának szüksége van rá, akkor senki ne menjen oda.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, elsődleges az iskola.
Jó, akkor egy olyan javaslatot, hogy megpróbáljuk kísérleti jelleggel térítési díjmentesen, és
aztán majd meglátjuk ennek a hozadékát, vagy ennek a tapasztalatait. Ennek a koordinálását
pedig akkor igazgatónő végzi.
Szerintem akkor erről szavazzunk, mert ez mégiscsak vagyont érintő kérdés. Akkor, aki a
javaslattal egyetért, azt kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2011. (XI. 15.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola épületében lévő tornatermet igény szerint a lakosság
rendelkezésére bocsátjuk, kísérleti jelleggel, térítési díj mentesen. Ennek koordinálását az
intézmény vezetője végzi.

Tarnóczi József polgármester:

Amiről még beszélnünk kellene, akár még ehhez is kapcsolódik. Fölmerült, falugyűlés, mi-
korra is van betervezve?

Solymosi Imréné alpolgármester:

November 24.

Tarnóczi József polgármester:

Fölmerült egy olyan dolog, amiről egy-két héten belül kiderül, hogy fog menni, vagy nem fog
menni, hogy esetleg akár ennek az okán is, valamennyivel eltolni, mert ha meg ez a dolog
beindul, akkor ezt már a falugyűlés elé lehetne tárni, amennyiben ezzel egyetértetek. Érde-
mes-e megtartani a falugyűlést vagy eltoljuk valamennyivel?

Solymosi Imréné alpolgármester:

Ez meg olyan korán van még.
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Tarnóczi József polgármester:

Igen ez már a jövő hét. Esetleg december elejére átrakni? Erről még nem ment ki értesítés, azt
még  odatesszük ahová akarjuk.

Solymosi Imréné alpolgármester:

25-én pénteken lesz egy filmvetítés „Málenkij robot” címmel 16 órától a könyvtárban. Nem
lenne jó, hogy előtte közmeghallgatás, majd falugyűlés, másnap meg megint a filmvetítés. Át
kellene tenni egy későbbi időpontra. December 8-a vagy 15-e lenne jó. Szerintem tegyük 8.-
ára és ha mégsem jó át tudjuk tenni 15.-ére.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor december 8-án 17,00 órában maradunk. Meg akkorra hátha a közútkezelő is fog valami
választ adni, mert a beadványra, arra kíváncsiak lesznek páran, valamit mégis csak mondani
kéne.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Kérdezhetnék valamit? Az egyik az lenne, az a kerítés, ami még tavaly szóba jött, hogyha
meglesz a gát.

Tarnóczi József polgármester:

Nincs meg még, csak a nyéki palival megegyeztünk, hogy felhasználóbarát áron legyártja
nekünk, hogyha

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Csak már most annyira nagy ott a járkálás, hogy felmegy a gáton, keresztbe lejön. Járkálnak
erre-arra, amarra. Jó tőlem járkálhatnak, meg a gázcsonkok is csak úgy ott vannak.

Tarnóczi József polgármester:

Abban elzárták a gázt, mert van ott lent valami elzárója, mert magában a csonkban nincs ben-
ne a gáz. Az már ki van kötve, mert én arra rákérdeztem, és azt mondták, hogy azt már kikö-
tötték. Abból akkor van gáz, ha valamelyik kitöri. Úgy értem, hogy nem megy a gáz, csak
utána meg a gond van vele.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Jó, csak a gyerekek most is ott ugráltak össze-vissza, nehogy valami baj legyen.

Tarnóczi József polgármester:

De mondom, hogy ki van zárva belőle, nincs benne. Nincs pénz.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:

A másik az lenne, hogy a kártalanításról mit tudsz?

Tarnóczi József polgármester:

Ami biztos, hogy a Stipta kapta Ónodot. Ez biztos. Viktor azt mondta, hogy szerdán mennek
fel Budapestre VKKI-hez. Ők megkapták, de nem csak ők az összes ügyvéd, hogy tessék el-
kezdeni a munkákat, de nem kaptak hozzá pénzt, merthogy csak neki 600 ajánlott levelet kell
kiküldeni, aztán kikérni ilyen-olyan papírokat, mindenféle adminisztrációt, tehát nekik most
úgy kellene, hogy a VKKI adjon előleget arra, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni, és abban
maradtunk, hogy szerdán amikor letudta ezt a budapesti megbeszélést, hogy kell-e valami,
hogy konspiráljunk abban, hogy valamiféle, csatornára a VKKI-nál kit kell cseszegetni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Én is írtam egy levelet a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, el is küldtem ajánlva a levelet, alá
is írattam az érintettekkel. Már remélem, hogy valami lesz, valamit lépnének rá, mert így
olyan érzésünk van, hogy már el is vagyunk felejtve.

Tarnóczi József polgármester:

Nem a Vidékfejlesztéshez tartozik az ügy, ez a VKKI, ez a vízügyi kezelő, nem tudom ponto-
san mi.
Én azt is megígértem neki, hogy minden ónodi esetében, aki itteni lakos, ne variáljon már
vele, hogy hogyan fogja kiértesíteni őket, leadja a listát, ugyanúgy ajánlott levélben inkább
kihordjuk mi. Van közmunkás, megoldjuk, átvetetjük a leveleket, tehát hogy még ezzel is
segítsük a dolgot. Mindenféleképpen meg kellene csinálni az idén, de azt is mondtam, neki
egyébként, hogyha lesz falugyűlés akkor arra elfogom őt hívni, mert ne minket, meg Téged,
meg Engem szidjanak már a lakosok. Bár ő sem hibás érte, csak az „állam bácsitól” várja,
kifizessék, gyakorlatilag semmi akadálya nincsen, csak nem akarnak fizetni egyenlőre. Ez a
problémának a kulcsa.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A másik meg az, hogy a helyreállítást ki fogja fedezni, mert nekünk a kertvége, ahogy kimér-
ték vagy háromhete, akkor azt mondta a földmérő, hogy ez a végleges telekhatár. Namost a
végleges telekhatár nekünk ott van, ahova mi tavasszal kihúztuk ideiglenesen a dróthálót. An-
nak a dróthálónak a tövében van a másfél méteres vízelvezető árok, és most nekünk oda egy
olyan kerítést kell csinálnunk, aminek legalább két méter az alapja, és 20 méter hosszan, ah-
hoz, hogy az ne dőljön ki az árokba, mert semmilyen padka nincs az árok és a telkünk között.
Én nem fogok több 10 eFt-ot beleölni csak az alapba, mikor arról volt szó márciusban, amikor
összehívtak bennünket a tornateremben, hogy a helyreállítást a kivitelezőnek kell állni. Erre a
COLAS cég szedte a sátorfáját, elment és sehol semmi.

Tarnóczi József polgármester:

Utána változott az, hogy a helyreállítást beépítik a kártalanításba. Úgy határozzák meg az ösz-
szeget.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:

Tehát az külön fel lesz tüntetve, hogy ez a helyreállítás?

Tarnóczi József polgármester:

Igen, elvileg külön, de most már nem ígérek meg semmit sem, de az én információim szerint
így kellene neki lenni. Három részből tevődik össze, benne van a négyzetméter ár, benne van
a kerítés helyreállítási költsége, és benne van a zöldkár. Tehát, ha volt olyan, hogy gyümölcs-
fa, akkor felvannak elvileg azok is mérve, de hát annakidején, amikor az öreggel mászkáltál, ő
is azt mondta.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Igen, csak amikor én mászkáltam ezzel a levéllel, akkor láttam is hogy Balogh Gézának meg
van csinálva a kerítése.

Tarnóczi József polgármester:

Melyiknek? Hol?

Horváthné Kádár Judit képviselő

Az Arany János utcán van, és azt mondták, hogy azt nekik megcsinálta a kivitelező.

Tarnóczi József polgármester:

Melyik az a Balogh Géza? Egyet biztos, hogy tudok, mert ott az árkot úgy kellet megásni,
hogy az árok az ő kerítésénél is pontosan úgy ment, hogy közvetlenül a telek mögött. A kerí-
téshez nem kellett volna hozzányúlni, mert hogy ássa ki a gép, és nekik volt egy olyan egyez-
ségük. A térképen meg tudom mutatni, hogy melyik ingatlanokról van szó, de így nem tudom
ki.

Horváthné Kádár Judit képviselő

Ahogy vannak Bordás Gézáék.

Tarnóczi József polgármester:

Attól egy kicsit föntebb. Ott arról volt szó, hogy a gép, hogy kitudja ásni, rá kell menni a te-
lekre, és ki kell bontani a kerítést. Tudod, az a lánctalpas ami szedegette a földet, mert más-
képpen nem tudta kiszedni.  Csak úgy engedte, hogy estére visszaállítják. Nem valami nagy
kerítés lett ott visszarakva.

Horváthné Kádár Judit képviselő

Nem, csak tudod, nekünk 20 métert kell csinálnunk, nekünk volt beton alapunk, normális ke-
rítésünk.
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Tarnóczi József polgármester:

Nekik ott csak drótot visszahúztak.

Horváthné Kádár Judit képviselő

Igen, de nekem le kell menni a francba legalább 20 cm-el alá, 2 méteres alappal, ahhoz, hogy
abba az árokba ne dőljön bele a kerítésem. És, ha ez az összeget, amit ők ajánlanak majd, és
oda lesz írva egybe, esetleg, ha nem részletezik majd, hogy ez a helyreállítás, ez a telekár, ez a
zöldkár, hanem egybe oda lesz írva. Arról volt szó, hogyha valaki nem fogadja el, akkor kész
nem fogadta el, ingyen bérmentve kisajátítja az Állam.

Tarnóczi József polgármester:

Nem, ez nem így van. Én úgy tudom, hogy az ügyvédi irodák egy tól-ig határt kaptak a meg-
egyezésre. Van arra lehetőségük, hogy megegyezzenek. Tehát valószínűleg beterjesztenek
egy összeget, és ha vitás kérdés van, akkor azt majd megnézik, vagy szakértőt küldenek, vagy
nem tudom, hogy micsoda, de van arra lehetőségük, hogy eltérjenek. Persze, nekik az a fel-
adatuk, hogy mindenhol próbálják meg a legjobb pozíciót elérni. A négyezetméter, az négy-
zetméter, az adott.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A másik meg az, hogy ezek a földmérők azt is mondták, hogy az emberek megkapták a hely-
reállításra az összeget.

Tarnóczi József polgármester:

Nem kapták meg. És pont ez a baj.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nem tudom, mert ők mondták. Mondtam, hogy mi nem kaptunk egy fillért sem.

Tarnóczi József polgármester:

A következő az, hogy a VKKI-nak, akinek ki kell fizetni ezt a chekket, az azt mondta, hogy a
2011. évi költségvetésébe nincs betervezve ez a pénz és ez a bajuk, nem tudnak miből fizetni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A 2010-es hova lett?

Tarnóczi József polgármester:

A 2010-esben benne sem volt.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Hát akkor? A 2010-esben sem volt, a 2011-esben sincs benne, hát akkor?
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Tarnóczi József polgármester:

A 2012-esbe lesz benne, ami azt jelenti, hogy januárban, februárban tudnak leghamarabb fi-
zetni. Figyelj! 2010. decemberében született meg a Kormányhatározat arról, hogy Ónod ese-
tében, gátat kell építeni. 2010. legvége. Emlékszel rá? Meg tudom nézni, mert ott van a Kor-
mány határozatnak a száma és meg lehet nézni pontosan, hogy mikor született meg. Akkor a
Kormány döntött. Utána volt egy kis átmeneti időszak, amikor nem tudták eldönteni, hogy ezt
ki intézze, és akkor megkapta a VKKI. Decemberre pedig az ország költségvetése már régen
el volt fogadva. Eleve nem lehetett benne, és ezért van az, hogy amit most csinálnak költség-
vetést, akkor azt betervezik és így 2012. januárra. Még ahhoz is alkalmazkodni kell, hogy az
Államkincstár is mikor utal leghamarabb januárban. Reálisan arra kell számolni, hogy február
környékén lesz. Ha az adminisztrációját még ez évben le lehet folytatni, akkor reális esélye
február környékén van az ügyvéd szerint a kifizetéseknek.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Az embereknek valamit csak kell mondani. Nagyon fel voltak háborodva amikor én beszél-
tem velük.

Tarnóczi József polgármester:

Én ezért mondom neked, hogy a falugyűlésre én el fogom hívni őket is, mert, hogy mondják
el, hogy mi van, mert, hogy itt az a legnagyobb baj, hogy nem rajtunk múlik. Az egész úgy
tűnik, mintha az önkormányzat lenne érte a felelős, de nem rajtunk múlik, nem mi döntjük el.
Nem mi fizetünk, nem mi bonyolítjuk, mi csak annyit tudunk csinálni, hogy a résztvevőket
cseszegetjük.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Igen azért is írtam, hogy ne feledkezzenek már el rólunk.
Még azt szeretném kérdezni, hogy az iskolába nem lehetne venni, valami ragacsos egérfogót,
mert az orvosi szobában van.
Tarnóczi József polgármester:

Volt egér?

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Ajaj! Azt hittem, világgá megyek amikor megláttam.

Tarnóczi József polgármester:

Nekünk elvileg, meg gyakorlatilag is megvan hivatalosan szerződött partnerünk, mert hogy
kötelező ilyen rágcsáló irtásra. A Módos Icunak a férje, mert hogy papíron is kell bizonyítani,
hogy megtörténtek ezek a dolgok.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Valahogy csak bejött az orvosi szobába.
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Tarnóczi József polgármester:

Egész megyében probléma, a faluban is, hogy a rágcsálók nagyon elszaporodtak, de ez nem
ónodi sajátosság. Ugyanúgy probléma ez Csécsen, Muhiban, mindenütt probléma, hogy va-
lami oknál fogva sokkal több a rágcsáló, mint normális körülmények között.

Vida Miklós képviselő:

Az árvíz miatt felszorultak, és meg is telepedtek.

Tarnóczi József polgármester:

Nem tudom, de ez megyei, ez nemcsak nálunk gond. Egyébként az egészben az az aranyos,
hogy én felhívtam az ÁNTSZ-t, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Ők azt mondták, hogy ők
szívesen elrendelik az irtást, de az a mi kontónkra.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Én azért mondtam a ragasztót, mert az a gyerekekre sem veszélyes, de az egér meg beleragad.

Tarnóczi József polgármester:

Jó, felhívom Cservenyákot. Egyszeri irtás az 50.000,- Ft, nem kétforintos játék.

Vida Miklós képviselő:

Nekem hoz mérget mindig. Egy évben kétszer kijön, megírja a papírokat és hoz mérget, nem
kell külön fizetni érte.

Tarnóczi József polgármester:

Na jó, de van valami átalány, amit Te fizetsz érte?
Vida Miklós képviselő:

Igen, de most pontosan meg nem mondom, hogy mennyit fizetek.

Tarnóczi József polgármester:

Mi 50 eFt-ot fizetünk.

Vida Miklós képviselő:

Én nem tudom, hogy milyen szerződés van az önkormányzattal, de nekem úgy van.

Tarnóczi József polgármester:

Tőlünk az ANTSZ kéri, tavaly is volt ellenőrzés, minden rendben volt, hogy megtörtént a
rágcsálóirtás, csak nem volt hozzá csatolva térkép. Kell egy alaprajz és azon jelölni kell, hogy
hova tette le az irtáshoz használatos dolgokat.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nekünk nem kell ilyen hivatalosan, elég oda csak a ragasztó.

Tarnóczi József polgármester:

Ettől függetlenül azért beszélek vele, hogy van egerünk és valamint tegyen vele.

Vida Miklós képviselő:

Kijön ő megcsinálja. Rendes.

Tarnóczi József polgármester:

Mi az amit még meg kellene beszéljünk? Valakinek van hozzászólása, kérdése?

Gálné Tatár Mária képviselő:

Nekem a Bursa-val, az ösztöndíjjal kapcsolatban lenne kérdésem. Érdeklődnek, hogy mikor
kapják meg, mikor történik a kiutalás, mert már van olyan település ahol megkapták.
Meddig kellett beadni? Október végéig?

Tarnóczi József polgármester:

Nem, nem. Az új Bursanak ma van a beadási határideje. Arról majd kell hozni döntést, és egy
Bursa számlát, egyet, amivel meg vagyunk csúszva, azt ki kell fizetni. Majd összerakjuk a
pénzeinket, azt, hogy most meg mikor? Nem sokan nem kapták meg, de igen van benne csú-
szás, ki fogjuk fizetni, de sajnos az a baj, hogy sokszor azért vannak ilyen dilemmák, hogy a
Tigáznál is elmaradás van, és hogy ne kösse ki, gyorsan befizetjük akkor.

Ja, egyébként a pénzhez kapcsolódik az, hogy az ÖNHIKI-be 5 MFt-ot megint kaptunk. 6,4
MFt-ra tudtuk beadni, mert elég szigorúak azok a szabályok, amikre beadható, így végülis
második körben az 5 MFt nem rossz, de az is tény, hogy a mi költségvetésünkbe, számláinkba
csak beledobtuk és már egy fél délelőtt gyakorlatilag lerendeztük az 5 MFt-ot, úgyhogy nagy
fejtörést nem okozott. Most az alapvető, nem is azt mondanám, hogy pénzügyi nehézség, de
mint az elején is ezzel kezdtem, hogy ki kellett, hogy fizessük az első ütemét az óvoda beru-
házásnak, de ezeket a pénzeket vissza fogjuk kapni. Tehát amikor visszaforog, mert 90 %-uk
visszajön, ami 4 egész valamennyi, akkor megjött az Áfa előlegről, az is 4,7 MFt, akkor úgy
tűnik, hogy megkapjuk az EU önerőalapot, az aki ezt bonyolítja, azt mondta, hogy a Tállai
asztalára kerül, aláfogja írni, erre főosztályvezető asszony ígéretet tett, hogy átviszi, aki eleve
már ezt előkészíti. Mostmár várjuk a Váthit, hogy lassacskán csorgasson vissza pénzeket,
hogy akkor már megint lélegzethez jutunk. Most elő kellett finanszírozzuk az első számlának
egy jórészét. Tehát csak a szállítói számlára 2,1 MFt, közbeszerzési eljárás, ilyen-olyan törté-
net, több mint 5 MFt-ot kifizettünk, csak a beruházásnak a dolgaira, sőt jóval többet. Sajnos
vannak ilyen zakkanások a rendszerben.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Még akkor annyit, hogy Miklós is felvetette, hogy a kislánynak a testület is adományozna
valamennyit.
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Tarnóczi József polgármester:

Ja, igen! Mennyi legyen?

Vida Miklós képviselő:

5 eFt-ot mondtam, de csak ha egyet értetek vele. Én a magam részéről annyit gondoltam.

Tarnóczi József polgármester:

Ki gyűtené?

Vida Miklós képviselő:

Judit.

Tarnóczi József polgármester:

Én szerintem mindenki adjon amennyit gondol, nem biztos, hogy egységesen kellene, mert
nem biztos, hogy ami neked, meg nekem 5 eFt, az másnak lehet, hogy nem jó.

Vida Miklós képviselő:

Nekem mindegy, ha kevesebbet szavazunk meg, akkor én sem húzom ki magamat a sorból,
akkor annyit adok én is, de én ennyit gondoltam.

Tarnóczi József polgármester:

Szerintem a kezdeményezés az nagyon jó, de ki-ki belátása szerint, ami úgymond nem okoz
problémát neki. Akkor egy záros határidőn belül, mondjuk 1-2 nap, össze kellene szedni a
pénzt rá.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A héten, mert ma azért kaptak elég jelentős összeget, úgyhogy egy darabig meg lesz oldva
nekik. Meg hát nem tudom, hogy miben egyeztek meg .

Gálné Tatár Mária képviselő:

Na jó, csak ahogy mondtad, hogy 10 eFt neki az út fel Pestre.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Igen, és hetente háromszor.

Tarnóczi József polgármester:

Maradjunk annyiban, hogy ki mennyit szán rá, a pénzt akkor a héten összeszedjük és Jutkán
keresztül eljuttatjuk nekik.
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A fentieken kívül van valakinek közérdekű bejelentése?  Ha nincs, akkor köszönöm a megje-
lenést és az aktív részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

Gulyásné Sági Julianna    Horváthné Kádár Judit
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő


