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ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen született döntések:

Rendeletek:

Nem volt felogadott rendelet.

Határozatok:

37/2012. (VIII. 16.) önkormányzati határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
történő együttműködési megállapodás megkötéséről

38/2012. (VIII. 16.) önkormányzati határozat a közérdekű önkéntes munkavégzésről

39/2012. (VIII. 16.) önkormányzati határozat a Málenkij robot c. könyv kiadásának
támogatásáról

40/2012. (VIII. 16.) önkormányzati határozat a Gálné Tatár Mária képviselő által kért
leltárbizottság felállításáról

41/2012. (VIII. 16.) önkormányzati határozat igazgatási szünet elrendeléséről

42/2012. (VIII. 16.) önkormányzati határozat a Szegedi Csanád felszólalása kapcsán
benyújtott előterjesztésről
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án 17,00 órai kez-
dettel megtartott rendkívüli üléséről.

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

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária képviselő, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Horváthné Kádár Judit képvise-
lő, Vida Miklós képviselő.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző
- meghívottak, jelenlévők. Bordás Géza a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Rontó

Zoltán RNÖ tag

Tarnóczi József polgármester:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait, valamint Bor-
dás Gézát és Rontó Zoltán urakat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, Zavarkó Zoltán igazoltan vannak távol, így a
testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt és Gulyásné Sági Julianna képviselő asz-
szonyt javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Horváthné Kádár Juditot és Gulyásné Sági Juliannát a jegyző-
könyv-hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

A mai ülésen a napirend kiegészül a közérdekű önkéntes munkavégzésről szóló napirenddel,
illetve az egyebekben fogok majd szólni minden másról. Aki az alábbi napirendi javaslattal
egyetért, azt  kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal
2. napirendi pont: Közérdekű önkéntes munkavégzés
3. napirendi pont: Egyebek
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1.np:// Együttműködési megállapodás megkötése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat-
tal.

Tarnóczi József polgármester:

Korábban már volt róla szó, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeretne egy helyiséget
kapni, ahol dolgozhatnak, de eddig nem került rá sor. A kisebbségi törvényben benne van,
hogy biztosítani kell nekik helyiséget, és most a kormányhivatal is írt, hogy nem kötöttünk
megállapodást velük, így azt pótolni kell. Ennek okán tárgyaljuk a megállapodás megkötését.
Az a lényeg, hogy a házasságkötő teremben lesznek, és szerdánként lesz ott ügyfélfogadásuk.

Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2012. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- megismerte a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás és a beter-

jesztett formában jóváhagyja,

- felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására

2.np:// Közérdekű önkéntes munkavégzés

Tarnóczi József polgármester:

Az előterjesztés írásban kiment. Abban le van írva minden. Amennyiben nincs kérdés, kérem
szavazzunk az előterjesztésről.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2012. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ónod Község Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat fogadó
szervezetként közérdekű önkéntes tevékenység formájában önkénteseket foglalkoztasson. Az
önkéntes foglalkoztatás feltételei az alábbiak:

Közérdekű önkéntes tevékenység végzésére Önkormányzatunknál csak az aktív korúak ellátá-
sához kapcsolódóan, az arra való jogosultság megállapításához szükséges időtartamra van
lehetőség.
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Ónod Község Önkormányzatánál a közérdekű önkéntes tevékenységet elsősorban az Önkor-
mányzat által biztosított közszolgáltatások körében kell elvégezni. Az önkéntesek személyé-
ről, valamint az elvégzendő munkafeladatokról Ónod Község polgármestere dönt.
Az önkéntes tevékenységet végző személy munkabérre, vagy bármilyen más anyagi jellegű
ellenszolgáltatásra a fogadó szervezettől nem jogosult.
A fogadó szervezet és az önkéntessel határozott időre szóló önkéntes szerződést köt.
A fogadó szervezet munkaruhát nem, csakis a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szer-
számokat biztosítja.
Az önkéntes tevékenységet végző személy egyéb kötelezettségeit és jogait az önkéntes szer-
ződés rögzíti.

Felelős: Tarnóczi József polgármester, dr. Kiss Krisztián jegyző
Határidő: azonnal

3.np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Tájékoztatom a testületet néhány dologról. Az ÉMOP 3.1.3. nevű pályázaton nyertünk. Ez
tartalmazza az Arany János, Széchenyi és Toldi utcák felújítását tartalmazza, valamint a régi
könyvtárépület felújítását.

Más.

Török Jani bácsi jelezte nekem, hogy írt egy könyvet a Málenykij Robotról és a kiadási költ-
ségekbe be kellene szállni. Ez 105.000,-Ft-ot jelent. Én szerintem támogatni kellene. Ha nincs
kérdés, kérem szavazzunk!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2012. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

hozzájárul a Török János által a „Málenykij Robot”-ról írt könyvének kiadási költségeihez,
105.000,-Ft-al, azaz százötezer forinttal.

Tarnóczi József polgármester:

A továbbiakban szeretnék tájékoztatást adni Gálné Tatár Mária képviselő asszony leveleire,
amelyekben megkeresett. Írásban eljuttattam a kérdésekre adott válaszokat mindhárom témá-
ban. Többet nem kívánok hozzátenni.
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Gálné Tatár Mária képviselő:

Nekem több bajom is van ezekkel a válaszokkal. Semmiféle bizonylat vagy számla nincs mel-
létéve és alátámasztva, csak egy csomó szám szerepel itt. Honnan tudjuk, hogy ezek igazak?

Tarnóczi József polgármester:

Én az adatokat a pénzügyről kaptam. A számlák is ott vannak, nem érek rá számlákat másol-
gatni.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Én ezt így nem tudom elfogadni, egyik választ sem.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

Nekem az a furcsa, hogy itt az van írva a böllérnél a táblázatban, hogy 458.500,-Ft a jegyel-
adásból a bevétel, miközben én ott voltam végig, és amikor összeszámolták azok, akik be-
szedték, akkor úgy hallottam, hogy olyan 770.000,-Ft volt a bevétel. Most akkor mi van?
Egyébként úgy tudom, hogy a Republic se 700 ezer forintért jött el, hanem kétmillió forintba
került.

Tarnóczi József polgármester:

Én az adatokat a pénzügyről kaptam, csak ezt tudom elmondani.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ezen kívül a konyhával kapcsolatos válaszok mellé se lett mellékelve számla. A kölcsön adott
konyhai felszerelések már visszakerültek? Alakítsunk bizottságot, amely megvizsgálja, hogy
visszakerültek –e a felszerelések! Egyébként igaz –e, hogy osztottak jutalmat a böllér után?

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Hivatalosan nem fizetett a hivatal senkinek jutalmat a tudomásom szerint. Hétfőn délután volt
egy megbeszélés, amelyet a polgármester úr tartott, de arra én nem kaptam meghívást.

Tarnóczi József polgármester:

Rendben, ha nincs kérdés, akkor kérem, szavazzunk a leltárbizottság megalakításáról!

A képviselő-testület 3 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2012. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A leltárbizottság megalakításához nem járul hozzá.
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Tarnóczi József polgármester:

Jegyző úr is szeretne néhány dolgot mondani.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Igen, köszönöm szépen. Először is szóba került már korábban is az igazgatási szünet. A kör-
nyező településeken is szünet lesz a 20-ai héten, és mivel a kollégáknak sok szabadsága bent
van, így néhány napot ki tudnának venni.

Tarnóczi József polgármester:

Rendben, ha nincs kérdés, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

41/2012. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2012. augusztus 21-től 2012. augusztus 24-ig tartó időszakra igazgatási szünetet rendelt
el.
-  Ónod Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2012. augusztus 27-e az első mun-
kanap.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Ott van Önök előtt egy előterjesztés a korábban a Szegedi Csanád EP képviselő által tett nyi-
latkozat kapcsán, amelyben az ónodi vásárt vette a védelmébe. Az előterjesztés világos, ké-
rem, hogy ebben a kérdésben döntsön a Tisztelt Testület.

Tarnóczi József polgármester:

Igen, beszéltünk erről, én nem igazán értek egyet ezzel, ebben a formában, a közepét ki lehet-
ne hagyni szerintem, az eu-ról én másképpen gondolkodom, nem biztos, hogy jó az nekünk.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Én fenntartom a javaslatot.
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Tarnóczi József polgármester:

Akkor szavazzunk!

A képviselő-testület 1 igen 5 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

42/2012. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

-  a jegyző úr által beterjesztett javaslatot elutasítja

Tarnóczi József polgármester:

Köszönöm a részvételt az ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

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


	fedőlap_2012. 08. 16..pdf
	Jkv.2012.08.16..pdf

