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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 29-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,
- meghívottak: Lukács Béla Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Bordás Géza Cigány

Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, Feka Béla az CKÖ elnökhelyettese és Gáll Norbert
pénzügyi előadó.

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, és külön tisztelettel
köszöntöm a két kisebbségi önkormányzat vezetőit. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
tagjai közül mindenki jelen van, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt, illetve Zavarkó Zoltán képviselő urat javas-
lom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!

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

Tarnóczi József polgármester:

A kiküldött napirendi pontokban annyi változtatást javasolnék, hogy az egyebek napirendi
pont cseréljen helyet a BURSA-val, mivel annál zárt ülést kell, hogy elrendeljünk.
Kérem továbbá, hogy a kiküldött napirendet az alábbi módosításokkal egészítsük ki, így ez
alapján a napirend a következőképpen alakulna:

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolóhoz kapcsolódó költségvetési rendelet módosítása

2. napirendi pont: A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
3. napirendi pont: A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása
4. napirendi pont: A 2012. évi munkaterv elfogadása.
5. napirendi pont: A szívátültetett kislány támogatásáról határozathozatal
6. napirendi pont: Az ÉMOP 3.1.311-es és az ÉMOP 4.2.AV-11.kódszámú pályázatok

feltételinek megismertetése
7. napirendi pont: A Böllértalálkozóval kapcsolatos tájékoztatás, határozathozatal
8. napirendi pont: Egyebek

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.
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1.np:// Az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolóhoz
kapcsolódó rendelet módosítása

Tarnóczi József polgármester:

A Pénzügyi Bizottság a 2011. III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót és az ehhez
kapcsolódó rendelet módosítás napirendi pontot megtárgyalta, megkérdezném a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, milyen döntés született.

Gulyásné Sági Julianna a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. III. negyedéves gazdálkodásról szóló be-
számolóhoz kapcsolódó rendelet-módosítást.

Tarnóczi József polgármester:

Köszönöm. Végül is ezek a tényszámok, hogy a III. negyedévben mi történt. Én azt gondo-
lom, hogy a pénzügy ezt áttekinthetően összeszedve, nagy csodák nem történtek. Igazából az
előirányzatban meghatározott főösszegeket tulajdonképpen tartja az önkormányzat. Ehhez
kapcsolódó kérdése van-e valakinek? Amennyiben nincs, akkor megkérem, hogy aki a 2011.
III. negyedéves költségvetési rendelet módosításával egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzatának
9/2011.(XI. 30.) számú önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról

Ónod Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
8.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló több-
ször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ában biztosított felha-
talmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Ónod Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 16.) önkormány-
zati rendeletét (a továbbiakban: KTR) az alábbiak szerint módosítja:

A KTR 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét
511.731 eFt-ban állapítja mg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet
1.) számú melléklete tartalmazza.

2.§.

A KTR 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét
511.731 eFt-ban állapítja meg.

(2) A KTR 4. § (2) bekezdése a pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:

Az önkormányzat kiadásainak előirányzatai tartalmazzák:
          369.000 e Ft az alábbi megoszlás szerint: - személyi juttatás: 194.508 e Ft

- munkaadót t.járulék: 51.986 e Ft
- dologi kiadás: 109.342 e Ft
- szociális juttatások: 73.354 e Ft
- támogatások: 2.305 e Ft
- hitelkamat: 12.000 e Ft
- hiteltörlesztés: 15.600 e Ft

3.§

Jelen rendelettel nem módosított paragrafusok változatlanul hatályban maradnak.

4.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) E rendelet a 2011. december 1. napján hatályát veszti.

2.np:// A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Tarnóczi József polgármester:

A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta. Megkérdezem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy tájékoztasson a bizottság döntéséről.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetési koncepciót a képviselő-
testület felé.

Tarnóczi József polgármester:

Köszönöm. Amint az imént is elmondtam, ehhez nagy csodákat nem tudok hozzáfűzni. Vár-
juk a bizonytalant, szerintem, már január, februárban okosabbak leszünk, majd amikor már
ezek a sarkalatos törvények elfogadásra kerülnek, és nyilvánvalóan fog látszani az új közigaz-
gatási struktúra. Ami még, hogy jelenlegi hírek szerint a járásoknak a felállítását előre hozzák
júniusra, hogy a szeptemberi iskolakezdésre már a járások készen legyenek, legalábbis olyan
szinten, amennyiben az iskolákat átveszi az állam, úgy ezt gond nélkül meg tudják tenni. Saj-
nálatos módon olyan információ nincs, hogy ez érinti-e az ingatlant, az üzemeltetés a nya-
kunkban marad, vagy nem marad a nyakunkban. Majd meglátjuk. Alapvetően nálunk az isko-
la az, ami egy sarkalatos kérdés, mert az egyik legnagyobb pénzügyi keretet erre a szolgálta-
tásra fordítjuk
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Kérdése van-e valakinek a koncepcióval kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki a 2012. évi költ-
ségvetési koncepcióval egyetért azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm szépen.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2011. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvitatta a 2012. évi költségvetési koncepciót,

- azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A 2012. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.np:// A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása

Tarnóczi József polgármester:

Mondhatnám azt is, hogy majdnem, hogy ünnepélyes pillanathoz érkeztünk, mert, ha úgy
megy át a hulladékgazdálkodási törvény, ahogy az előterjesztésében benne van, akkor gyakor-
latilag jövő évtől már hatósági áras lesz a szemét, a szennyvíz és víz szolgáltatások. Gyakorla-
tilag ez az utolsó év, amikor még az önkormányzatoknak érdemi beleszólása lehetne. Aki a
kiküldött előterjesztést elolvasta, akkor abból azért kiderül, hogy a mozgásterünk szűk,
ugyanis megtehetjük, hogy meghatározunk alacsonyabb összeget a jelenleg hatályos jogsza-
bályok szerint, abban az esetben viszont az önkormányzatnak kell a különbözetet biztosítani.
Az emelés mértéke körülbelül az inflációkövetés.
Kérdés, vagy hozzászólás, felvetés az adott napirendi ponttal kapcsolatban van-e?

Tehát az előterjesztésben egyértelműen le van írva, hogy megtehetjük, hogy kevesebbet sza-
vaznunk meg, de abban az esetben az önkormányzat viseli a kettő közötti különbözetnek az
árát.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Túl sok lehetőségünk nincs.

Tarnóczi József polgármester:

Én sem hiszem.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Meg várhatjuk, hogy évközben emelnek, ha a lerakási adó bevezetésre kerül.

Tarnóczi József polgármester:

Azt meg nagyon nem lehet  tudni, hogyha valóban hatósági árassá válik, tehát a jelenlegi tör-
vénytervezetben az egyértelműen benne van, de még nem ment át a parlamenten, de azt
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mondják, hogy valószínűleg át fog menni, akkor hogyan lehet majd összehozni az ország,
nem tudom én mennyi, hulladékgazdálkodással foglalkozó cégének az árait, egy valamilyen
hatósági árral. Nem tudom, és hogy az a mi esetünkben mit fog jelenteni, hogy emelkedéssel,
vagy csökkenéssel fog járni. Na jó, de ez legyen a Matolcsi és az Orbán úr problémája, hogy
ezt, hogy oldja meg.

Ha nincs hozzászólás, akkor aki az AVE által kiadott 2012. évi szemétszállítási díjakra vonat-
kozó összegekkel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet módosításáról

l. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
1/2004. (I. 13.) rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A gyűjtőedény ürítésének díjai a 2011. évben:
a) 110/120 literes tárolóedény ürítési díja: 371  Ft+ÁFA / ürítést,
b) 60 literes tárolóedény ürítési díja: 216 Ft+ÁFA / ürítést,
c) 240 literes tárolóedény ürítési díja: 744 Ft+ÁFA / ürítés.

2. §

(1) Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a 2012. január 2. napján hatályát veszti.

4.np:// A 2012. évi munkaterv elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

Ez szintén egy kötelező, tartalmi kelléke az önkormányzat éves működésének, minden évben
kötelezettség, hogy munkatervet fogadunk el, mely szerint 6 rendes ülést kell, hogy megtart-
sunk. Talán nem is lenne rossz, ha ennyiből ki lehetne hozni ezt a dolgot, szerintem az elmúlt
3 hónapban tartottunk 6 ülést. Szándékosan nem adtunk meg konkrét napokat, mert ez majd
úgyis menetközben fog realizálódni, de nem is kötelezettség, inkább csak egy alap koncepciót
kell letenni erre a munkatervre, és hát évvégére mindig megtöltjük tartalommal, mert dinami-
kusan alakulnak a programjaink, és van is bőven.

Gálné Tatár Mária képviselő:

A Falugyűlés idejét nem határozzuk meg, mert közmeghallgatás van, Falugyűlés nincs.

Tarnóczi József polgármester:
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A jogszabály szerint közmeghallgatást kell tartani. Olyat, hogy falugyűlés, nem ismer a jogal-
kotó. Az, hogy hogy hívjuk, az egy dolog. Most is tulajdonképpen közmeghallgatást fogunk
tartani, ami a köznép szerint falugyűlésnek minősül.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ünnepségeket nem jelölünk benne? Ilyet például, hogy Ónodi nap, Böllérverseny.

Tarnóczi József polgármester:

Az a helyzet, hogy bele lehet írni, de ez az Önkormányzat Képviselő-testületének a munkater-
ve. Ezek azok, amiket a törvény előír, tehát kell, hogy legyen közbeszerzési terv, zárszám-
adás, stb. ami a képviselő-testület működésére vonatkozik. Bele lehet tenni, nincs vele semmi
baj, csak sok értelme nincs mert egyébként ezeket a rendezvényeket úgyis akkor csináljuk
amikor eljön az ideje. Van egy jogszabályi kötelezettség, hogy mit kell tartalmaznia formai-
lag, ez a törvényi minimum aminek meg kell lenni. Ha pedig belegondolunk, hogy tavaly is
ugyanez volt a munkatervünk, és azon belül pedig mi minden csináltunk az elmúlt egy évben,
rengeteg tartalommal megtöltődött ez.
Aki a 2012. évi munkatervvel egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2011. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megvitatta a 2012. évi munkatervet

- azt a kiküldött anyaggal megegyezően elfogadja.

(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.np:// A szívátültetett kislány támogatásáról határozathozatal:

Tarnóczi József polgármester:

A következő napirend az a szívátültetett kislánnyal kapcsolatban, köszönet Horváthné Kádár
Jutkának, hogy összeszedte az adományokat, pénteken el is juttattuk. Az önkormányzat be is
vállalta a víznek a bekötését, erről a múltkor beszélgettünk, viszont kell róla hoznunk határo-
zatot, mivel a kifizetés mellé oda kell tenni azt. A bekötési díj az 62.900,- Ft, a tervezői díj az
21.000,- Ft, annyiban kellene a határozat, hogy ez az összeg támogatás címén kifizethető,
mert a csekket nekünk kell befizetni, a kifizetéshez mellékelni kell. A múltkor beszéltünk
róla, akkor senki sem ellenezte, hogy ennyivel segítsük a családot, hogyha ez volt a kérésük.
Tisztelettel megkérdezem, hogy van-e valami hozzászólás?

Vida Miklós képviselő:

Azt nem lehetne, hogy ezt az összeget lelakhassák, és ennyi összegig nem fizetnének albérle-
tet.
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Tarnóczi József polgármester:

Ezt én nem köthetem ki. Lehet ilyet mondani, de nem valószínű, hogy bele fog egyezni.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nem Ibolya kapná, hanem a gyerek.

Tarnóczi József polgármester:

Következő a helyzet. Ibolyának kellett aláírni, a család nem is szerepel benne, mert mivel az
Ibolyáé a ház, így ő az igénylő, ő írta alá a kérvényt, hogy ő kérte, hogy kössék be a vizet. Az
Ibolya nevén van a csekk, így Ibolya fogja megkapni. Az Ibolya nevén van a lakás, és azon
kívül, hogy ők albérletben ott laknak, ehhez semmi közük, viszont van ez a helyzet, hogy vi-
zet biztosítani kell nekik, mert a kislány ilyen helyzetbe került. Technikailag másképpen nem
tudjuk megoldani, minthogy befizetjük a csekket és mellé teszünk egy határozatot, hogy tá-
mogattuk ezzel az összeggel a családot, akkor is az Ibolya nevére fogjuk befizetni.

Vida Miklós képviselő.

Éppen ezért, hogy Ibolyát támogattuk ezzel, és ezt kiköthetnénk, hogy azért adtuk ezt a támo-
gatást, addig ne kérjen albérletet.

Tarnóczi József polgármester:

De Miki nem tudod érvényesíteni, kikötheted, de akkor azt mondhatja Ibolya, hogy jó, akkor
ne kössétek be.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Meg kell próbálni.

Tarnóczi József polgármester:

A támogatás fejében, azt lehet, hogy emberileg valamennyit járuljon már hozzá, de azt nem
köthetjük ki, hogy a támogatás fejében ő pedig tekintsen el az albérlettől.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Neki ez megmarad.

Tarnóczi József polgármester:

Emberileg mindenféle szempontból eltekinthetne, de mi nem tudjuk rá kényszeríteni.

Vida Miklós képviselő.

Ez nem is emberileg. Az, hogy mi bekötjük neki oda a vizet, ezért az ő ingatlana ennyivel
többet ér. Nem kérünk mi az ingatlanból semmit sem, csak amíg ez az összeg tart, addig a
család ne fizessen albérletet.
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Tarnóczi József polgármester:

Ezt tolmácsolhatjuk, meg tolmácsolom én is neki, de nincs hozzá semmi jogkörünk, hogy ezt
kikényszerítsük.

Vida Miklós képviselő.

Nem kikényszeríteni, csak felvetettem, hogy odaadjuk a pénzt, hogy a család kapjon valamit,
hogy az Ibolya lakása ennyivel többet érjen. Ha a család elköltözik, az ő háza ér annyival töb-
bet.

Tarnóczi József polgármester:

Megígérem, hogy Ibolyát fölhívom holnap, hogy kifizetjük, de akkor ennyivel fizessenek ke-
vesebbet. Reméljük hozzájárul, ha meg nem járul hozzá, akkor pedig nyelünk egyet és azt
mondjuk, hogy a gyereket segítettük. Azt kell eldöntenünk, hogy bekössük a vizet, vagy nem.

Vida Miklós képviselő.

Be kell kötni a vizet ehhez kétség nem fér.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

És egyébként meg Ibolya is sok mindent csinált mostanában, gázbojlert vett, földet hozatott
az udvarra. Eddig miért nem csinált ilyet?

Tarnóczi József polgármester:

Most helyzet van. Ez van.
Aki azzal egyetért, hogy ezt a vízbekötési összeget a család részére támogatásként adjuk, azt
kérem kézfelnyújtással jelezze.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2011. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az új szívet kapott kislány részére 83.900,- Ft összegben támogatást nyújt azzal,

hogy az Ónod, Mező Imre u. 27. szám alatt található ingatlanra - ahol jelenleg a kis-

lány szüleivel albérletben lakik -, a vízbekötés költségét átvállalja.

- az összeg kifizetéséről a tulajdonos Horváthné Kökény Ibolya nevére szóló csekk be-

fizetésével gondoskodik.

Horváthné Kádár Judit képviselő:
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Hogy áll a ház? Hadd kérdezzem már meg.

Tarnóczi József polgármester:

Beszéltem az atyával. Nekem azt ígérte az Attila, hogy az atyának hétvégén odaadja a költ-
ségvetést, de ez nem történt meg. Attilát már többször próbáltam hívni, de nem sikerült elér-
nem. Atyával annyiban maradtunk, hogy ha Attila nem rakja holnapra össze az anyagot, akkor
most lesz emberünk, van festék és a festést meg tudjuk oldani. A kérdés a laminált padló vagy
a burkolat, azzal valamit ki kell találni, hogy mit csináljunk, hátha arra is találunk embert a 40
főből. A férje is festő. Azt mondták, hogy a laminált padló is jó lenne, de az igazi, a burkoló,
mert hogy azt lehet higiénikusan rendben tartani. Ma beszéltem a családdal is, nyugtattam
őket, hogy mindenféleképpen elkezdjük a munkát.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Még annyit szeretnék elmondani, hogy amit a testületben összegyűjtöttünk pénzt, 13.000,- Ft-
ot fertőtlenítőszerekre költöttünk, itt van nálam a számla is, 22.000,- Ft-ot pedig készpénzben
adtuk oda a családnak, polgármester úrral és Marikával.

6.np:// Az ÉMOP 3.1.311-es és az ÉMOP 4.2.AV-11.kódszámú pályázatok feltételinek
megismertetése

Tarnóczi József polgármester:

A következő: két pályázat beadásának az előkészítéséhez kérnék testületi döntést, hogy ezek-
nek az előkészítési munkálatait elindíthassam.
Az egyik az ÉMOP 3.1.311-es Észak-Magyarországi Operatív Program, kisléptékű település-
fejlesztés, vidékfejlesztési program keretében indul. A pályázat célja az önkormányzati föld-
utak szilárd burkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, belterületi járda,
gyalogút építés, fejlesztés, különös tekintettel csapadék elvezetésre. Zöld terület kialakítás ott,
ahol maga a projekt megvalósul. Ehhez a pályázathoz kapcsolódik még, mivel ez egy komp-
lex nagy csomag, a közösségi terek fejlesztése. Közművelődési, közösségi funkciót ellátó
épületek külső és belső felújítása, átalakítása, bővítés, fejlesztése és prioritást élvez a jelenleg
funkció nélkül, de fejlesztés révén közösségi funkcióval ellátott önkormányzati épületek bőví-
tése, fejlesztése.
A következő merült föl, a napokban a Megyeházán tartottak tájékoztatót a NORDA-nak a
képviselői, itt az az alapvető cél, hogy meghatározott településrészeket kell összekötni. Az
utakat, úgy adjuk be a pályázatunkban, hogy azok kapcsolódjanak egymásba, ne szétszórtan,
hanem egy blokkban legyenek ezek az utak összeköttetésben, és az ott élő embereket elősegít-
se abban, hogy ki tudjanak jönni rendesen azokból az utcákból és rendezett körülményeket
tudjunk nekik biztosítani. Ilyen elhanyagolt, de egyébként egyben lévő utcák, a Széchenyi,
Arany János és Toldi blokk kínálkozik, ugyanis költségekben és hosszban ez így a legna-
gyobb, amit egy pályázatban így össze lehetne fűzni egyrészt, másrészt pedig tudjuk, hogy
ezek az utcák milyen állapotban vannak. Van máshol is rossz utca, de azok mind kisebbek,
amiket, majd vagy így, vagy úgy de majd meglesz. Az a lényeges, hogy maga a pályázat
bruttó 95 %-os támogatottságú, 5 % az önerő szükséges hozzá. Nem szabad, hogy ez az 5 %
önerő problémát jelentsen.
A közösségi tereknél megint csak sok gondolkodás, agyalás volt. Nagyon nem rugaszkodha-
tunk el. Azt tudni kell, hogy ebben az ÉMOP-os pályázati projektben összességében  2 milli-
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árd Ft-ot biztosít a Széchenyi terv. Olyan önkormányzat, aki reálisan pályázhat, tehát nincse-
nek kizáró tényezők, kb. olyan 180-200 önkormányzat pályázhat, ebből kb. 35 önkormányzat
fog nyerni, tehát úgy kell a pályázatot összerakni, hogy ebben a 35-ben kell benne lenni. Nem
szabad, hogy elszaladjanak a költségek. Minimum 10 és maximum 100 MFt, de reálisan,
olyan 60-70 MFt-os összeg lenne jó. Ebből a dologból kiindulva, a falu közepén van a régi
könyvtár, pártház, ki melyik korszakát ismeri, ebből lehetne egy olyan közösségi teret kialakí-
tani, ahol a meglévő  klubok, mamaklub, idősek klubja, stb. Egy komplexebb közösségi térré
lehetne alakítani, ebben benne lenne az udvarának a rendbetétele, normális parkoló kiépítése,
biciklitároló kiépítése, kiszolgáló részek. Mivel bővíteni lehet valamennyire, a vizesblokknak
a megnövelése. Mivel, magát a teret, mivel azt a  helyiséget nem tudjuk megnagyobbítani, az
annyi amennyi, de arra, hogy ott egy megfelelő minőségű, színvonalú közösségi klub élet
folyjon, arra tökéletesen alkalmas. Felmerült az is, hogy a könyvtárat odavinni, de úgy tűnik,
hogy az nem túl szerencsés dolog. Meg kell hagyni, egy közösségi térré ezt az egészet.
A másik ingatlanunk a Vár utcai ingatlan, az sok szempontból nem megfelelő. Van érv ami
szól mellette, van ami szól ellene. Ott parkolót nem nagyon lehet kialakítani, mert az előírás,
hogy ha azt mondjuk, hogy 30 főt kell, hogy befogadjon, egy ilyen közösségi tér egy-egy
ilyen programnál, akkor le van írva, hogy mennyi mozgássérült és mennyi rendes parkolót
kell biztosítani, különböző kritériumoknak kell megfelelni. Arról viszont még nem tettem
volna le, még ha nincs is kiírva jelen esetben pályázat, hogy valamilyen vendég szállásként
azt esetleg a későbbiekben meg lehessen csinálni. Én azt hiszem, hogy a későbbiekben majd a
vár, várfejlesztés, vagy ha esetleg a turizmus felé el tudna fordulni kis térségünk, akkor ilyen
fajta szolgáltatást. Nem biztos, hogy azt még most be kellene áldozni.

Vida Miklós képviselő:

Ide a pártházba nem lehet egy vendégszobát csináltatni?

Tarnóczi József polgármester:

Az egy adott tér, ott van egy nagy helyiség, azt nem lenne szerencsés szétszedegetni. Ha
használjuk valamilyen klubként, mint például volt is róla szó, hogy imaterem, vagy ahol be
lehet ülni melegedni egy kicsit, vagy a Ruszinoknak ahol görög katolikus élet folyik. Nem
zárja ki, hogy bármire lehessen használni, csak időben elzárva egymástól.

Vida Miklós képviselő:

A másik teremben még mindig a telefonosok vannak?

Tarnóczi József polgármester:

Igen, az egy nagy kérdés, a NORDA-tól kértem erre némi állásfoglalást, hogy azzal mi van. A
mi szempontunkból annyiból jó, hogy ott van, mert évi 1 MFt-ot fizetnek bérleti díjat. Az nem
rossz bevétel.

Ez az egyik pályázat, ami most ott tart, hogy kiadtam felmérésre geodéták már elkezdték a
területek feltérképezését. Annyit beszéltünk meg a tervezővel, hogy elkezdték a munkát és
majd a nyertes pályázatból kapják meg a tervezési díj költségét. Elég nagy reményeket fűzünk
hozzá, hogyha ezt sikerül összepakolni akkor ez meglesz, nem lesz vele gond.
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A másik pályázat tulajdonképpen egy kicsit visszaköszönő történet, mindenki emlékszik arra,
hogy tavaly beadtunk egy olyan pályázatot, hogy árvizes településeken megsérült ingatlanok.
Mi az önkormányzatot adtuk be, bővítésre, repedések, stb. Az történt ebben az esetben, hogy
olyan ingatlant lehetett beadni, ahol 500 eFt értékű kár keletkezett az árvíz során, ami nekünk
nem okozott problémát ezt a kárt kimutatni. Akkor is a 2 milliárd Ft-os összegre dupla igény
érkezett be. Ezért csak azok az ingatlanok nyerhettek, ahol a víz közvetlenül érintkezett az
ingatlannal, bent volt. Mi ezt sem fotóval, sem szakértői véleménnyel nem tudtuk azt monda-
ni, hogy márpedig bent volt a víz, így ezzel az indokkal a pályázatból Ónod is kizárásra ke-
rült. Akkor volt egy kis hiszti, hogy ez így mégsem jó, mert azért munka volt vele, meg terv
és egyéb. Azt mondták, hogy hamarosan kiírásra kerül egy másik pályázat, a „Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére” című pályázatot.
A helyzet a következő, hogy tervünk van hozzá, ez annyiban módosul, hogy az eredeti terve-
ket át kell címkézni, átdolgozni nem kell. Jelen pillanatban ez a program abban az esetben
támogat új építési ingatlant, amennyiben a meglévő épület, ahol ez a szolgáltatás működik,
tehát gyermekvédelem, családgondozás, minden ami a szociális blokkal összeköthető, az gaz-
daságosan nem felújítható, és nem akadálymentesíthető. Sajnos az a tetőtéri rész, ahol ez most
működik az gazdaságosan nem felújítható.
Így a már engedélyezett terv dokumentáció, egy picit kell átcímkéznünk. A gyermekvédelem
átkerülne ide az önkormányzat épületébe, ezeket a funkciókat itt kellesz használni. A feltétel
ugyanaz, 95 %-os bruttó támogatású és teljes költségre számítva 5 % önerő kell hozzá. Még
ami lehetőség van, ott ahol szociális étkeztetés van, ott gépjárműnek a vásárlása is. A most
meglévő két Trabantot ki lehetne váltani egy kisebb furgonnal, amivel az ebédet normálisan
ki lehetne szállítani.
Igazából ebbe a projektbe ezt a két fő elemet tennénk be. Természetesen ebbe is valamilyen
képzést bele kell tenni. Szóba jött, hogy pl. a szupervisio, ami az munkájuk során elszenvedett
lelki sérülteket kezeljék, mert ilyenek vannak. Elvileg ilyennek kellene lenni, de én még nem
találkoztam vele.

Ezzel kapcsolatban van-e valami vélemény? Tervek megvannak, pénzünkbe nagyon nem ke-
rül. Komplexszé kell tenni ezt az egészet, és akkor úgy tűnik, hogy ez mind a kettő mehet.

A határozati javaslat, hogy ennek a két pályázatnak az előkészítésére, ami természetesen még
nem a beadás, felhatalmazást kapok a testülettől. Aki ehhez hozzájárul, azt kérem, hogy kéz-
felnyújtással szavazzon.

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2011. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az ÉMOP  3.1.311-es Kisléptékű településfejlesztés, vidékfejlesztési program kereté-

ben induló pályázat és

- az ÉMOP 4.2.1.AV-11 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

infrastrukturális fejlesztésére” című pályázatok feltételeit megismerte,

- felhatalmazást ad  Tarnóczi József polgármesternek a két pályázat előkészítésére.
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7. np:// A Böllértalálkozóval kapcsolatos tájékoztatás, határozathozatal

Tarnóczi József polgármester:

Zoltán, megkérnélek, hogy a Böllér Találkozóval kapcsolatban tartsál már egy tájékoztatást.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Akkor, mint mindenhol, kezdjük a piszkos anyagiakkal.
Bevétel területén, ott kevéssel számoltam, 500,- Ft-os belépőjegy árnál, ha 5.000 ember részt
vesz a rendezvényen, az 2,5 MFt, kézműves árusítóktól 2.000,- Ft/m2 árral számolva, ha 100
m2-et kiadunk, az 200 eFt, ugyanígy a lángosos, kürtös kalácsos, házi rétes, az 3.500,- Ft/m2,
ha 30 m2-et eladunk, 105 eFt, pecsenyésnél 6.000,- Ft/m2, abból ha 60 m2-et eladunk, 360
eFt, és pálinkásból ugyanígy, 6.000,- Ft/m2 árral 20 m2-et eladunk, 120 eFt, így 3.285 eFt
lenne a bevétel.
Kiadás: színpad 300 eFt, a kihangosítás 500 eFt, a kettő így 800 eFt, de ezt valamilyen szinten
kevesebből is meg lehet oldani. Fellépőkre 1,5 MFt, sátorbérlés ami volt az idén is az 180 eFt,
Laci bácsira kalkuláltam 200 eFt-ot, színpadmesterre, aki egész nap felkonferálja a fellépőket,
60 eFt, köténygyártás, amire idén is nagy igény volt és ami elfogyott ¾-ed óra alatt, arra 100
eFt, V.I.P. fogadás, és a vendégek, étel, ital esetleg egy kis promóciós anyag is, ami veszélyes
hulladék gyűjtő, arra 50 eFt, médiában való megjelenítés, a Kulcs Magazinban, és ha sikerül
valamelyik rádióba eljutni, és a plakátkészítés. 3.280 eFt lenne. Ez nagyjából egálban van.
Mondom tovább és majd a végén lehet kérdezni.
Másik fontos dolog, nem tudom ki látta, ki hallott róla esetleg, hogy 80 %-ban készen van a
Web oldal, amit Norbinak lehet köszönni, ő csinálta meg. Ónod honlapján keresztül lehet
megtekinteni.
Versenykiírás:
Nevezési díjra sokan mondták, hogy nem kell, de úgy gondoltam, hogy legyen 10 eFt, ami a
malac árából levonásra kerülne. Már pedig ez azért kell, mert az idén sem jött el mindenki a
jelentkezők közül, és megmaradt malac, amit rá kellett sózni valakire. A nevezésében ki van
írva, hogy amennyiben a nevezési határidőn belül visszalép, akkor visszakapja a nevezési
díjat. Ha viszont azon túl lép vissza, bukta a nevezési díjat a sertések lefoglalása miatt.
Külön igény is lehetséges, ha valaki nagyobb sertést akar, az is megoldható. A vizet biztosít-
juk. Minden fellépőnek legalább egy raklapot biztosítani. Várhatóan 500-550 Ft/kg áron lesz a
sertés élő súlya. Minden nevezőnek előző nap fel kell állítani a sátrat, ki kell hozni a felszere-
lést. A szállást a tornateremben biztosítjuk.
A versenyen a „Mesterek Mestere” vándordíj, a legjobb kolbász, véres hurka, májas hurka,
toroskáposzta, forralt bor, fogópálinka és legnépszerűbb csapat. Ez 8 díjat jelent, megpróbá-
lunk ehhez is támogatókat keresni. A verseny feltétele a szokásos állatorvosi előírásnak meg-
felelően, hogy mit, milyen módon, ez főként a csapatokra vonatkozik.
A jelentkezési lap, amin a jelentkezéseket leadhatják a versenyezni akarók. Egy pár céget le-
vélben megkerestem. Három támogatóval már fel is vettem a kapcsolatot, ahonnan lehet szá-
mítani támogatásra, ez a Coop, a Coca-Cola és a Szerencsejáték ZRt., a többi felkutatása fo-
lyamatban van.
Ha valaki tud olyan támogatóról aki szívesen segítene, azt örömmel vesszük.
A következő a Támogatói levél, szeretném, ha mindenki elolvasná és javaslatokat kérnék,
hogy mi az esetleg ami még kellene bele, vagy mi az ami nem szükséges.
Fent látható a logonk, most történt az, hogy a Demeter úr a nyakunkba varrt elég sok mindent,
már pedig mi is megtehetnénk az övébe, mert Mályiban 2012. január 14-én az első tóparti
Böllér ……. Szervez, és úgy adta elő ezt az egészet, mint az ónodi böllértalálkozó ötletgazdá-
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ja stb., és hogy át lett téve oda a rendezvény. Ebből volt egy kis huza-vona, polgármester úr is
telefonált.

Tarnóczi József polgármester:

Ma beszéltem vele személyesen is, hogy takarítsák le a honlapjukról az összes ilyen hivatko-
zást és azt ígérte megteszi.

Zavarkó Zoltán képviselő:

A támogatási szerződés másik oldalán lehet látni, hogy amennyiben támogatják a rendez-
vényt, a rendezvény szervezőnek el kell számolni vele.
Folyamatban vannak a programok az együttesekkel is felvettük a kapcsolatot  az iskola igaz-
gatónő Maresz segítségével. Árajánlatokat várunk tőlük.
Ami nagy gond, a látványszúrás, mert az idén is sokallták, hogy miért 11,00 órakor van? Ezt
még pontosítani kell.
Szeretném, ha a képviselő-testület megszavazná, hogy ennek a lebonyolításához, akár pol-
gármester úrral együtt szabad kezet kapnék, hogy minden gördülékenyen menjen.
A parkolás az ingyenes lenne, még el nem felejtem.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Gondolom, hogy ezeket a díjakat a testülettel el szeretnéd fogadtatni.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Igen, természetesen. Egy nagyon nagy gondom van még, hogy azt el kellene döntenünk, hogy
akarunk kizárólagosságot, vagy nem, mert sokan megkerestek, már ezügyben.
Én személy szerint nem szeretném, mivel lehet, hogy még versenyeznek is így egymással az
eladók, így lehet, hogy valamilyen szinten lent is lehet tartani az árakat, mert, mi lehet, hogy a
kizárólagosságon nagyobbat bukunk, mint nyerünk.
Beszéltük polgármester úrral is, hogy vannak olyan termékek, ami népművészeti, mint példá-
ul a tojáspatkoló, akivel már beszéltem is, látványos dolog, de nem lehet belőle meggazda-
godni, talán ezeknek lehetne azt mondani egyéni elbírálás alapján, hogy ingyenességet bizto-
sítsunk.

Tarnóczi József polgármester:

Tomboláról még nem volt szó.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Igen, mert az engedélyköteles, és a Szerencsejáték Zrt-t, így szerettem volna megfogni, hogy
támogassanak, és jöjjenek ki egy standdal.
Nem tombolának neveznénk, de a felajánlásokra valamit mi is kitalálnánk.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A belépő az ónodiaknak ingyenes?
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Tarnóczi József polgármester:

Persze az ónodiaknak ingyenes, de ugyanúgy mint tavaly lakcímkártya alapján, és valószínű-
leg pecséttel, majd csináltatunk valamit. A karszalag az drága nagyon.

Zavarkó Zoltán képviselő:

5 Ft-ból kijön.

Tarnóczi József polgármester:

Mennyit rendelsz?

Zavarkó Zoltán képviselő:

10 ezret.

Gulyásné Sági Julianna képviselő.

A pecsét nem olcsóbb?

Tarnóczi József polgármester:

Csináltatunk ilyen kucus pecsétet, ami jól néz ki, hogy Ónod Böllértalálkozó.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Jól mutat, de hogyha belegondol egy kicsit a marketing részébe az ember, csináltatunk, legyen
10 Ft darabja, mondjuk 10 ezer darabot, hogy III. Ónodi Böllértalálkozó, ha valaki hazamegy,
levágja, és kiteszi a polcra, a pecsétet meg lemossa. Rengeteg fiatalon lehet látni, hogy hiába
voltak a nyár végén fesztiválon, a karszalag némelyiknek még mindig a papír ott van a kezén.

Tarnóczi József polgármester:

Az legyen a lényeg, hogy ne tudják egymásnak adogatni, vagy szalag, vagy pecsét.
Még a támogatásokról annyit, hogy ha megnézzük, hogy mennyi a bevétel és a kiadás, ha
számszakilag jól hoztad ki, legalább reményünk van az 5 eFt-ra.
A dolgok jelenlegi állása szerint a nálunk most dogozó Jánosik Kft. szeretne fő támogató len-
ni, kb. 1 MFt, de lehet, hogy több is.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Amit még el szeretnék mondani, hogy ez az összeg, mind támogatók nélküli összeg.

Tarnóczi József polgármester:

A Megyei Önkormányzattól is talán megint csak fogunk tudni szerezni, olyan 300 eFt összegű
támogatást.
Én azt javasoltam Zolinak, hogy hívjunk le egy normális, profi zenekart, egy normális profi
hanggal és én összeszedem hozzá azt a 2 MFt-ot. Úgy gondolom, hogy támogatásokból össze
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lehet szedni, 2-2,5 MFt-ot. Azért már a híre, úgy megvan. Amerre jövök, megyek sokan kér-
dezik, hogy lesz Böllértalálkozó? Úgy tűnik, hogy van rá igény, és az időjárás is reméljük,
hogy jó lesz.
Megmondom őszintén, hogy örülök, hogy Zoli így nekiugrott, mostmár látom, hogy lesz eb-
ből valami, látványos a haladás. Kezdem azt gondolni, hogy ezt össze lehet hozni, és látom a
lelkesedést, hogy ezt milyen lendülettel és milyen hévvel csinálják. Köszönöm Norbinak is.
Óriási veszélyekkel  jár, mivel jelenlegi anyagi helyzetünket tekintve, egy fogpiszkáló vásár-
lásba se kellene belekezdenünk, de bátraké a szerencse, és bízunk benne, hogy ezt a bátorsá-
got a jóisten is fogja egy kicsit támogatni, némi jó idővel és megfelelő hozzáállással.
A böllérhez esetleg van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Természetesen, ötleteket, mindent, meg persze mindenkinek a segítségét várjuk.

Vida Miklós képviselő:

Az önkormányzat fog árulni valamit? Csak a pecsenyéseknél lesz hurka, kolbász és ilyesmi?

Tarnóczi József polgármester:

Számomra ez egy igen nagy dilemma. V.I.P. sátor az mindenféleképpen kéne, most mi abban
a helyzetben vagyunk, nem biztos, hogy szerencsés,  hogy mi adjuk el a területet, és alá me-
gyünk az árral, ha meg nem akkor nekünk is annyiért kell adni, a vendégeinket mindenképpen
el kell látni.
Amikor már a fél megye itt van. Annyi illusztris olyan vendégünk itt volt, akik nem voltak
meghívva, de családjával együtt itt volt, de nem mondhattam azt nekik, hogy menjetek már ki
a sátorból. Tetszik, vagy nem tetszik, meg kell, hogy hívjuk az állategészségügyeseket, MGL,
miegymás, az kötelező, ÁNTSZ-t kötelező, és azok a társintézmények, akikkel együtt dolgo-
zunk és  azért valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor rá vagyunk szorulva az ő segítségük-
re, gondolok itt akár az építésügyi hatóság, ha oda küldünk 6 meghívőt, mert vannak 3-an, és
mindegyik kap két meghívót, nekünk az nagyon-nagyon megtérülő befektetés, mert volt már
rá példa, hogy nagy dologban segítettek.
Meg kell próbálni a kereteink között tartani, és ha ilyen lendületesen és összeszedetten csinál-
játok, akkor szerintem nem lesz baj.

Gáll Norbert pénzügyi előadó:

A testület nem áll ki csapattal?

Solymosi Imréné alpolgármester:

Nekünk ezzel annyi bajunk lesz Norbika, hogy a testület meg legalább 400 ónodi kell hozzá,
hogy ezt meg tudjuk csinálni.

Tarnóczi József polgármester:

Szerintem, egy olyan Ónod Önkormányzat csapatát, azt célszerű összerakni, ahová felkérjük
azokat az akárkiket, valamit majd kitalálunk rá, de, hogy a képviselő-testület majd beáll, úgy
nem. Tavalyi évben  is a protokoll, valljuk be őszintén, hogy egy képviselőnek az legyen már
a dolga, hogy vendégekkel foglalkozzon, etesse, itassa őket, nem azzal, hogy töltöm a hurkát,
meg szaladjak, mert mégis csak egy valamifajta reprezentáció az amit illik ellátni.
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Gáll Norbert pénzügyi előadó:

Vida képviselő úr sem fog malacot vágni?

Vida Miklós képviselő:

Nem.

Zavarkő Zoltán képviselő:

Akkor, ha ezt elfogadja a testület, ezeket az árakat, nem tudom, hogy rendeletben vagy hatá-
rozatban, hogy a szerződéseket meg lehetne kötni.

Tarnóczi József polgármester:

Igazából, hogy felhatalmazást kapjunk, hogy egyrészt tárgyalhassunk az ügyben, másrészt,
hogy szerződhessünk is mert már itt van az ideje, hogy el kell kezdeni szerződgetni. Azok a
négyzetméter árak teljesen rendben vannak amiket összerakosgattál. Amit viszont még nem
írtunk be, hogy olyan kézművesek, akik hagyományőrzők, azoknál az ingyenességet is akár,
hogy az áraktól el lehessen térni.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Azt pedig a Ti belátásotok szerint.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Namost, egy történet,  volt bent egy pecsenyés úriember aki kérdezősködött, és annyit
nagynehezen ki tudtam tőle puhatolni, hogy idén Demeter Viktor 14 m2-ért 180 e Ft-ot kért
el.

Vida Miklós képviselő:

Ezt hallottam mástól is.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Két évvel ezelőtt is, nemhogy nekünk kell 1 MFt-ot fizetni, hanem ő fizessen az önkormány-
zatnak.

Tarnóczi József polgármester:

Én amikor erre rájöttem, hogy ez így van, én nem fizettem ki a Demeter Viktor urat, ha ez
vigasztal minket, de engem az bosszantott leginkább, hogy ezzel elvitte a rosszhírünket, mert
azokban a körökben nem azt mondták, hogy a Demeter Viktor egy tróger volt, hanem az óno-
diak.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Tulajdonképpen mi dolgoztunk, ő mit csinált.
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Vida Miklós képviselő:

Ő is dolgozott azért vele, ő szervezte, volt azért vele munka.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Lehet, hogy megélt belőle. Ennyi.

Vida Miklós képviselő:

Én a belépőt keveslem, hogyha parkoltatunk is ingyen, a belépőt keveslem az 500 Ft-ot.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Meg ha olyan fellépő van és jön egy négytagú család.

Tarnóczi  József polgármester:

Igen, nagy dilemma, egy négytagú családnál, már 2.000 Ft. Most abból indulunk ki, hogy
kicsit olcsóbban adjuk, jó programokkal, de sokkal többen eljönnek, vagy szűrjünk a belépő-
kön.

Vida Miklós képviselő:

Aki már eljön ide, ki van írva, hogy ingyen parkolás, 700 Ft a belépő, akkor azt mondja, hogy
nem kell parkolójegyet fizetnem.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Abban is van valami, mert az sem jó, ha nagyon-nagyon sokan vannak. Jó, ha sokan vannak,
de ne nagyon sokan.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Tényleg ez egy négytagú családnak, már 2.000 Ft, és még csak bejött.

Vida Miklós képviselő:

Jó, de hogyha csak bemész Miskolcra, csak parkolsz 2.000 Ft-ért.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Az általában úgy van, hogy hétvégén van, és olyankor nincs, vagy kevesebb a parkolás.

Gálné Tatár Mária képviselő:

De ott meg nem fizetsz belépőt.

Vida Miklós képviselő:



- 18 -

Ha fesztivál van, akkor van mindenütt. Amikor a Kocsonya Fesztivál volt, akkor volt parkoló
díj.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Nem biztos, hogy lesz jövőre Kocsonya Fesztivál. Azért ennek is volt egy kis története, mert
először úgy volt, hogy február 25. én, csináljuk, csináljuk, Laci bácsival le van beszélve az
időpont, azután jött a telefon, hogy miért szervezzük együtt a Kocsonyával. Megkérdeztem,
hogy a kocsonya, az 17-19-ig lesz nem? Közkívánatra áttették 24-26-ig. Akkor gyorsan Laci
bácsit felhívni, hogy 18 mehet? Hát Zolikám estére meg tudom mondani, de azután beszéltem
vele és a 18.-ában maradtunk.
Nem 18-án lett volna, hanem 25-én, és most a visszajelzésekből, ahogy vesszük fel a kapcso-
latot, a fellépőkkel, zenekarokkal, mondják, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a kocsonya jövőre
elmarad, mert aki eddig volt a főszponzor, az most kiugrott az egész rendezvényből.

Tarnóczi József polgármester:

Nem a fő szponzor, hanem a főszervező. A Fedor Vili felesége csinálta, de nem tudom
egyébként, mert ma akartam Krizával beszélni, mivel kistérségi megbeszélés volt, de nem
volt ma, nem ő tartotta. Egyszer már beszéltem vele, hogy esetleg rácsatlakozni erre a kocso-
nyára, hogy 0. napként, hogy a programfüzetében esetleg megjelenjen ez a böllér. Akkor azt
mondta, hogy ez egy jó ötlet, de még nem látják ők sem, hogy mi lesz ezzel a kocsonyával.
Mindegy majd kiderül.
Diákjegy lesz-e?

Zavarkó Zoltán képviselő:

Egységes.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor 6 éves korig?

Zavarkó Zoltán képviselő:

Szerintem 10 év alatt legyen ingyenes. Vagy meg lehet azt is csinálni, 10 éves kortól diákiga-
zolvánnyal 500 Ft, és a nyugdíjasoknak is 500 Ft, a felnőtt belépő meg 700 Ft. Ha már egy
autóval jön két felnőtt és két gyerek, akkor már kedvező. Olyan sok emberre nincsen szükség,
mert hogyha a vásárteret nézi az ember, lesz két bejárat, egyik a mázsaház felől, a másik pe-
dig ahol régen volt a sertésvásár. Oda kell mondjuk 4-4 ember, az 8 fő, a parkolóba, attól füg-
getlenül, hogy ingyenes, de irányítani olyan 16-17 ember, az már 25 fő, meg bent lesznek a
képviselők, meg még én kérek magam mellé vagy két embert, ezt olyan 30 főből meg lehet
oldani, ha okosan odafigyel az ember.
Nem tudom, hogy biztonsági szolgálatnak a polgárőrséget felkérni?

Tarnóczi József polgármester:

Jó, hát ezeket addig majd még összerakjuk, hogy kit szeretnénk, hogy hogyan lenne jobb?
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Zavarkó Zoltán képviselő:

Részemről ennyi.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Akkor határozatot hozunk?

Zavarkó Zoltán képviselő.

Még a kizárólagosságról is kellene döntenünk.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Nem kellene megengedni a kizárólagosságot, mert akkor ők szabják meg az árakat, hiába ígé-
rik meg, hogy mi beleszólhatunk, de annyira felviszik az árakat, hogy a vendégek nem fogják
jól érezni magukat.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Még annyit, hogy a helyi kocsma tulajdonosok kiállíthatnak standdal?

Tarnóczi József polgármester:

Na ez egy jó kérdés, ezt már kérdezték tőlem.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Szerettek volna tavaly is kiállni.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, tavaly nem lehetett. Most lehet majd, de az a kérdés, hogy a helyi erőknek milyen ked-
vezményt biztosítunk, tőlük milyen m2 árat kérünk? Ez akkor mit jelent, hogy hányan lenné-
nek? A helyi erőknek valamennyi kedvezményt adjunk? Ők a pálinka kategóriában vannak,
ha a külsősnek 6.000 Ft/m2, akkor a helyinek legyen a fele, 3.000 Ft/m2?

Solymosi Imréné alpolgármester:

Legyen a fele, így van.

Tarnóczi József polgármester:

Mindenféleképpen kell valami szűrőt belerakni.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Teljesen igazságtalan.
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Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Hát, szerintem nem. Pont azért mert helyi. Mi a különböző rendezvényeken elvárjuk, hogy
támogasson, és milyen alapon, ha mi sosem adunk nekik.

Tarnóczi József polgármester:

Várj, Krisztián, amikor van egy rendezvényünk, egy Tűzoltóverseny, vagy bármi más, ők
azok, akik hozzák a sört, a piát meg nem tudom én mit, nekik kell, hogy valami kedvezmé-
nyük legyen, mert amúgy meg évközben őket szólítjuk meg, hogy támogassanak bennünket.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Csak úgy várhatunk, ha adunk is.

Zavarkó Zoltán képviselő:

Csak sátras felvonulás.

Tarnóczi József polgármester:

Az lényeges, hogy nincs büfé kocsi, az jöjjön, aki ki tud sátorral vonulni. Azért nézzen ki va-
lahogy ez a történet.

Vida Miklós képviselő:

A pecsenyés, hogy süt?

Tarnóczi József polgármester:

Ezek a látvány dolgok vannak, olyan infrastruktúrával jelennek meg. Ez szűri őket. Minden
hónap első csütörtökén látunk pont elég bódés pecsenyét. Aki nem tud felvonulni, normális
látványos standdal, az ne jöjjön, az jöjjön el a vásárra.

Vida Miklós képviselő:

Csak a feltételeket nem tudják úgy biztosítani, az ÁNTSZ, KÖJÁL feltételeit.

Tarnóczi József polgármester:

Tudod mennyi olyan rendezvényen voltunk csak az idén, ahol ugyanígy volt a kiszolgálás.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Tarpán például.

Tarnóczi József polgármester:

Ez legyen az Ő problémája, hogy hogyan oldja meg.
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Végül abban maradunk, hogy 6 éves korig ingyenes a belépés, azon felül 500 Ft/fő.
Még a szerződésekben ki kell kötni a m2 árat, le kell fixálni, mert nincs az, hogy ő majd to-
vább értékesít.

Aki ezekkel a felvetésekkel, az alapelvekkel, az összegekkel egyetért, az kézfelnyújtással je-
lezze.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2011. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy határoz, hogy a 2012. február 18-án megrendezésre kerülő Böllértalálkozó szerve-

zési és lebonyolítási jogával Tarnóczi József polgármestert és Zavarkó Zoltán képvise-

lőt bízza meg, egyben felhatalmazza a szerződések megkötésére is,

- a Böllértalálkozóra a belépés 6 éves korig ingyenes, 6 éves kor felett egységesen 500

Ft/fő,

- kizárólagosságot a találkozón megjelenő árusok részére a képviselő-testület nem en-

gedélyez,

- a parkolásért külön parkolási díja nem szab meg, a parkolás ingyenes.

- a helyi vállalkozók részére a képviselő-testület kedvezményt biztosít olyan formá-

ban, hogy bérleti díjat a külsős bérleti díjnak az 50 %-ában állapítja meg, ami az ital

standok esetében 6.000,- Ft/m2 helyett, 3.000,- Ft/m2.

- a standok bérleti díja az alábbiak szerint alakul a különféle árusítóhely-típusok szerint:

pecsenyés stand 6.000,-Ft/m2, a kézműves stand 2.000,-Ft/m2, a lángos, kürtős ka-

lács és rétes árusító stand 3.500,-Ft.

8.np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Most következne a BURSA tárgyalása kiküldött napirendi pont alapján, de mivel elfogadta a
testület, először végigmennék az egyebek napirendi ponton.

Ma reggel jött az értesítés a Munkaügyi Központtól, hogy azonnal adjunk le 40 főt, 8 órás
munkaidőben, két hónapra, 2011. december 01-től, 2012. január 31-ig szólóan foglalkoztatha-
tunk. Ezt sikeresen össze is szedte Zoli, és akit ezzel foglalkoznak itt az önkormányzatnál.
Gondolom, hogy a híradásokból mindenki értesült róla, hogy 2011. évben akinek nincs meg a
30 nap munkaviszonya, az már 2012-ben nem lesz jogosult szociális segélyre. Amikor átvizs-
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gálásra került, hogy ez hány főt érint, 15 főről derült ki, hogy még nem vett részt közfoglal-
koztatásban, és amennyiben ez nem történne meg, így nem is lenne jogosult erre az ellátásra.
Előkészítettünk egy olyan anyagot, ami arról szól, hogy akinek nincs meg a 30 napja, valami-
lyen közcélú munkával le lehet tudni, ha bejön az önkormányzathoz, dolgozik 30 napot, mi
leigazoljuk neki, és továbbra is jogosult lesz. A mai testületi ülésre akartam behozni ezt az
anyagot, azzal, hogy adjunk ilyen lehetőséget, kompletten el is készült minden hozzá. Gya-
korlatilag nem marad olyan ónodi lakos, aki kimaradt volna a közfoglalkoztatásból. Mivel ma
jött  Munkaügyi Központból ez a lehetőség, nagy munka mindenkit aki szóba jöhet végigkér-
dezni, hogy vállalja nem, nem vállalja, a papírokat beszedni, a szerződéseket megírni. Ez a 40
ember akkor már fix?

Zavarkó Zoltán képviselő:

Még 15 ember akit nem sikerült megkérdezni, de holnap 10 óráig ez kiderül, hogy ki az a 40
ember akiket be tudunk hívni, 11 órára kell az anyagot bevinni a Munkaügyi Központba.

Tarnóczi József polgármester:

A kiválasztásnál alapvetően két szempont dominált, egyrészt, aki még nem volt behívva, az
jöjjön be, másrészt viszont olyanokat próbáljunk meg találni abból az adatbázisból, ami ren-
delkezésre áll, akit ténylegesen tudunk valamire használni. Azért az elgondolkodtató számom-
ra is, hogy augusztusban nem volt 8 órás foglalkoztatás, télen amikor nem tudom milyen
munkát fogunk nekik adni, akkor meg van, és 100 %-os támogatottságú, nem lenne szeren-
csés azt mondani, hogy mit kezdjünk mi 40 fővel, és ne jöjjön be 40 ember. Valami értelmes
elfoglaltságot biztos, hogy fogunk tudni biztosítani. Az idősek gondozása sem volt megoldott,
nem volt rá ember, most arra is tudunk létszámot biztosítani. Ebben a dologban így nem kell
döntés, ez csak tájékoztató jellegű volt, hogy a Munkaügyi Központtal ez a foglalkoztatás
ismét elindult.

Más.
Még egy dolog, amiről kellene beszélnünk. Ez inkább tájékoztatás jellegű, mivel még én sem
gondoltam át. Beszélnünk kellene az atyával, hogy kaptunk egy olyan bérleti szerződés terve-
zetet, megkeresett bennünket a nyékládházi Kegyelet és Relikvia Kft., hogy a Katolikus teme-
tő mellett lévő ravatalozónkat üzemeltetésre szeretnék átvenni, ennek fejében ők vállalnák a
ravatalozó környékének tisztítását, takarítása, a ravatalozó állagának megvédése, karbantartá-
sa, éjjel-nappali ügyelet, temetkezéshez szükséges kellékek értékesítése. Viszont az ilyen na-
gyobb jellegű munkálatok, például tetőcsere, tetőszigetelés, amennyiben indokolt lenne, az
már a bérbeadót terhelné.
Ez csak tájékoztatás, hogy jött egy ilyen igény, ezt meg kell beszélni, az egyházzal, a falu-
atyával, és talán majd megérné egy kevésbé kötött dologban ezt átbeszélni, hogy ez valóban
jó nekünk, vagy nem jó nekünk. Délelőtt érkezett, és nem gondolom, hogy erre még érdem-
ben kellene reagálni.

Tarnóczi József polgármester:

Megkérdezném, hogy az Öregek napja, hogy áll?
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Solymosi Imréné alpolgármester:

Odaadtam mindenkinek a meghívót, tehát 2012. december 02-án, pénteken 15,00 órakor. A
műsor az szerepel a meghívóban, és számítunk mindannyiótok segítségére. Még mielőtt fel-
tennétek a kérdéseket, töltött káposzta, bor, tea. Utalvány.

Feka Béla a CKÖ elnökhelyettese:

Szeretnék egy pár szót mondani. Szeretettel köszöntöm a testületet. A délelőtt folyamán már
beszéltünk polgármester úrral, hogy, mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szeretnénk
egy színházi előadást Ónodon, az iskola aulájában. A megbeszélések folyamán arra jutottunk,
hogy december 19-én lenne, 16,00 órától, ahová mindenkit szeretettel várnánk. Az igazgató
asszonnyal az időpontot leegyeztettük, mindent megbeszéltünk, az időpont is megfelel min-
denkinek, reméljük ennek akadálya nem lesz.

Solymosi Imréné alpolgármester:

Ez ingyenes lesz?

Feka Béla a CKÖ elnökhelyettese:

Igen, és mindenki jöhet, nemcsak a kisebbségnek szól. Szegedi Dezső és művésztársai fognak
előadást tartani.

Bodás Géza a CKÖ elnöke:

Másfél órás biztos lesz.

Tarnóczi József polgármester:

Szerintem a 16,00 óra az nagyon korán van, még sokan nem is érnek haza. Nagyon korán van,
szerintem kicsit későbbre kellene tenni.

Feka Béla a CKÖ elnökhelyettese:

Fél 5, 5-re van a program, végül is.

Tarnóczi József polgármester:

Inkább 5 óra legyen, mert a 4 óra.

Feka Béla a CKÖ elnökhelyettese:

17,00 órát beszéltünk meg az igazgatónővel is, mert, hogy akkor már nincsenek ott a gyere-
kek, üres az aula. A segítséget amit megbeszéltünk, hogy a kisbusszal a színészeket elszállíta-
nánk, meg vissza.
Nagyjából ennyi, és szeretettel várunk mindenkit.
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Tarnóczi József polgármester:

Rendben az meglesz. Köszönjük a meghívást.

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

Solymosi Imréné Zavarkó Zoltán
     jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


