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Az ülésen született döntések:

Rendeletek:

Nem volt elfogadott rendelet.

Határozatok:

53/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat dr. Kiss Krisztián jegyző végleges
áthelyezéséhez való hozzájárulásról

54/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat dr. Kiss Krisztián jegyző
lakáshasználatához

55/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a helyettes jegyző megbízásáról

56/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a jegyzői pályázat kiírásának
elhalasztásáról

57/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat a Miskolci
Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának I. félévi beszámolójának elfogadásáról

58/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat az „egészségház fejlesztése Ónodon” c.
pályázat beadásáról

59/2012. (X. 11.) önkormányzati határozat az „egészségház fejlesztése Ónodon” c.
pályázathoz kapcsolódóan a polgármester felhatalmazásáról az előkészítés
lebonyolítására
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én 15,00 órai kezdet-
tel megtartott rendes 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, Váczi Györgyné képviselő és Vida Miklós képviselő.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait, megállapítom,
hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Váczi Györgyné képviselő asszonyt és Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt ja-
vaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztián jegyzőt bízta meg
a jegyzőkönyv vezetésével, Váczi Györgynét képviselő asszonyt és Gulyásné Sági Julian-
na  képviselő asszonyt a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Aki a kiküldött  napirendi pontokkal egyetért, azt  kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Dr. Kiss Krisztián Bertalan jegyző végleges áthelyezéséről döntés
2. napirendi pont: Az Esélyegyenlőségi program elfogadása
3. napirendi pont: A Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának I. félévi

beszámolójának elfogadása
4. napirendi pont: Egyebek

1.np:// Dr. Kiss Krisztián Bertalan jegyző végleges áthelyezéséről döntés

Tarnóczi József polgármester:

Megérkezett Demeter Ervin úr levele, melyből kitűnik, hogy jegyző urat járási biztosi munka-
körben kívánja foglalkoztatni, és ezt áthelyezéssel kérik. Tekintettel arra, hogy a munkáltatói
jogokat a képviselő-testület gyakorolja, így a hozzájárulása szükséges a testületnek.
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Amennyiben hozzájárul a képviselő-testület az áthelyezéshez, úgy rendezni kell a szolgálati
lakásnak a kérdését.
Első körben arról kell dönteni, hogy hozzájárul-e a testület, hogy áthelyezéssel a Kormányhi-
vatal vegye át jegyző urat, hogy 2012. november 1-étől már ott dolgozzon.
Nincs hozzászólás?
Aki azzal egyetért, hogy Dr. Kiss Krisztián jegyző urat, áthelyezéssel hozzájárulunk, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál járási biztosi munkakörben foglalkoztas-
sák, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

53/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- hozzájárul Dr. Kiss Krisztián Bertalan végleges áthelyezéséhez 2012. no-
vember 1-jei hatállyal.

- felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására

Tarnóczi József polgármester:

Szolgálati lakással kapcsolatban az lenne a kérdés, hogy meddig tartasz igényt a szolgálati
lakásra.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

2012. december 31-ig.

Tarnóczi József polgármester:

Eddig térítésmentesen biztosította az önkormányzat a szolgálati lakást, a rezsi költségeit fizet-
te jegyző úr ennek a szolgálati lakásnak. Kérdés, hogy ezt továbbra is így kívánja a testület,
vagy valamilyen ellenszolgáltatás fejében. Mi a javaslat?

Vida Miklós képviselő:

Maradhat szerintem, ahogy eddig. .

Tarnóczi József polgármester:

Akkor viszont egy bérleti szerződést kötünk, hogy 2012. december 31-ig térítésmentesen ren-
delkezésére bocsátjuk a szolgálati lakást, természetesen a rezsi és egyéb költségeit a jegyző
fizeti
Aki hozzájárul ahhoz, hogy 2012. december 31-ig továbbra is lakhassa az ingatlant jegyző úr,
az kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

54/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- hozzájárul, hogy Dr. Kiss Krisztián jegyző 2012. december 31-ig térítés-
mentesen lakhasson az Ónod, Szent István u. 23. szám alatti szolgálati la-
kásban, a rezsi és egyéb költségek megtérítése mellett.

Tarnóczi József polgármester:

Van-e bármilyen kérdés?

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

A telefon lenne még, mivel a számot meg szeretném tartani.

Tarnóczi József polgármester:

Az egy technikai kérdés, nem kell testületi hozzájárulás, beszéltünk a Vodafonnal, csak azt a
számot kiírják a flottából, és adnak egy új flottaszámot.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

A szabadságot szeretném, ha kifizetnék.

Tarnóczi József polgármester:

Az a pénzügyre tartozik, a fizetést a többi dolgozó bérével együtt fogjuk tudni utalni, ami va-
lószínűleg áthúzódik a jövőhónapra. Sikerült úgy összerakni a pénzeket, hogy a segélyeket ki
tudjuk holnap fizetni, viszont a nettó finanszírozást csak 31-én indítják, így valószínűleg át
fog tolódni 1-ét követőre. .
Mivel jegyző úr november 1-ét követően már nincs, ezért gondoskodnunk kell megfelelő
szakmai helyettesítésről. Én azt javasolnám, hogy mivel most nagy átalakulások várhatók, ne
házon belül oldjuk meg a helyettesítést, hanem egy külső, jegyzőként dolgozó személyt bíz-
zunk meg ezzel.  Én a környező településeken körbenéztem, és a javaslatom az lenne, hogy az
elkövetkezendő időszakra, amíg a pályázatkiírás, elbíráslás, stb. le nem bonyolódik, a
sajópetri jegyzőasszonyt, Pásztorné Molnár Katalint bízzuk meg a helyettesítéssel. Az ilyen-
kor egyébként szokásos tiszteletdíj, a volt jegyző bruttó bérének a 60 %-a, és ezért az össze-
gért ő szívesen eljönne.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Vida Miklós képviselő:

Nem lehet ezt másképpen megoldani, míg nem lesz jegyző?
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Tarnóczi József polgármester:

Ennek sok oka van, hogy helyből nem. Az a helyzet, hogy ez az átalakulás, a kormányhivatal-
lal kell kötni millió szerződéseket, és én azt gondolom, hogy szükség lenne egy olyan szakmai
segítségre, mert a jegyzőnek nem csak az a feladata, hogy a kollégáknak ki ad feladatokat,
egyebeket, hanem szakmailag is segítse a munkát. Én nem vagyok abban biztos, hogy egy
köztisztviselőtől minden tekintetben elvárható az, hogy ilyen típusú munkáknál megfelelő
szakmai segítséget tudjon adni. Ennek az átalakulásnak túl nagy a tétje, hogy ezt most meg-
engedhessük magunknak, hogy megint jegyző nélkül legyünk ebben az időszakban. Lehet,
hogy úgy tűnik, hogy sok a bér amit kifizetünk, de hosszútávon esetleg egy rossz döntés, egy
rossz döntés előkészítés, vagy csak egy nem kellőképpen körüljárt történettel, akár többet is
bukhatunk rajta.
Pályázatot ki kell írni az új jegyzői állásra, viszont azt mondom, hogy nem kellene kapkod-
nunk, most a helyettesítés jobb lesz, mivel november-december hónapban valószínűleg von-
nak össze településeket, szabadulnak fel jegyzők, talán a választék jobb lesz, mint most, job-
ban körbe lehet járni, több időnk marad választani, ha már van egy megbízott jegyzőnk, aki
egyébként is ezzel a képesítéssel,  kompetenciával rendelkezik, akkor nem biztos, hogy kap-
kodnunk kell. Azt mondta, hogy két napot részben lenne a településen, egy napon pedig
egészben, igazodva a mi ügyfélfogadási rendünkhöz.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Én jónak tartom, hogy egy külső helyettesítő jön, de én azt javasolnám, hogy november 1-
ével, vagy a leghamarabbi időponttal meg kellene hirdetni az új jegyzői állást, mert pontosan
az átalakítások miatt pont azok kerülnek ki a rostából, akik nem biztos, hogy a legalkalma-
sabbak lennének, akik pedig jegyzőként tényleg szeretnének elhelyezkedni, és szívvel-
lélekkel csinálnák a dolgukat, azok eljönnének hamarabb is. Mi is jobban járnánk, ha minél
hamarabbtól lenne önálló jegyzőnk, nem hogy az egész hercehurcát megvárnánk, hogy mi
lesz január 1-től. Még ki tudja, hogy mikorra tisztázódik, mikorra csapódik le.

Tarnóczi József polgármester:

Én nem úgy gondoltam, hogy ezt húzni hónapokig, hanem december környékén bonyolódjon
le ez az egész történet, amikor már egyértelművé vált a felállás. Én egy-két hónapra gondol-
tam a helyettesítő jegyzőt.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Csúszik ez majd egy-két hónapot, mert egy jegyzőválasztás december eleje, vagy december
közepéig elhúzódik, mert még a pályázatot kiírják, még megjelentetik, utána be kell adni, ez
mind időbe telik, és a helyettesítés akkor is megy majd egy, másfél hónapig. Csak jobb egy
önálló jegyző, mintha helyettesítenek.

Tarnóczi József polgármester:

Én nem feltétlenül osztom ezt.

Gálné Tatár Mária képviselő:
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Én azt javasolnám, hogy minél hamarabb kiírni egy pályázatot. Ezzel maximálisan egyetértet-
tünk.

Váczi Györgyné képviselő:

Ha helyben helyettesítenek is, akkor is ki kell fizetni azt a pénzt.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

A törvény szerint 30 napon belül kell kiírni a pályázatot. A megszűnést követő 30 napon be-
lül.

Tarnóczi József polgármester:

Jó, 30 napon belül ki fogjuk írni. Azért össze kell szedni, hogy mi kerüljön bele, azt meg kell
szavazni. A következő testületi ülésre ezt előkészítjük.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Nem egy olyan nagy dolog, mert volt már benne részünk egy jópárszor.

Tarnóczi József polgármester:

Elő kell készíteni, és a vásárral kapcsolatban is kellene hamarosan dönteni, úgy hogy nem
fogunk elkésni erről a határidőről.
Az első kérdésem az lenne, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy egy külső jegyzővel oldjuk
meg a helyettesítést, mégpedig a Sajópetriben dolgozó jegyzőasszonyt, Pásztorné Molnár Ka-
talint bízzuk meg 2012. november 1-ével a jegyzői feladatok ellátásával Ónod községben.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy dönt, hogy a jegyzői feladatok ellátásával Pásztorné Molnár Katalint, Sajópetri
község jegyző asszonyát bízza meg, 2012. november 1. napjától a jegyzői pályázat el-
bírálásáig.

- A helyettes jegyző illetményét a jelenlegi jegyző illetményének 60%-ában állapítja
meg.

Tarnóczi József polgármester:

Érkezett egy olyan javaslat, hogy már most írjuk ki a pályázatot a jegyzői állásra. Én a magam
részéről azt javaslom, hogy a következő testületi ülésre ezt elő fogjuk tudni készíteni, át fog-
juk gondolni, és akkor, lehet az akár egy hét múlva is írjuk ki a pályázatot.
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Aki azzal egyetért, hogy most, ma már ki is írjuk a jegyzői pályázatot, azt kérem, hogy kézfel-
tartással jelezze.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Mikor lesz legközelebb testületi ülés.

Tarnóczi József polgármester:

A jövő héten kellene, mert a vásári helyjegyeket át kellene, hogy beszéljük, mert ha azon
emelünk, bár azon emelni kellene, még ha nem is olyan sokat, arról az árusokat ki kell értesí-
teni. Erről a vásár előtt dönteni kell, hogy a november 8-ai vásár előtt ki tudjuk szórólapozni,
hogy decemberre el tudjuk készíteni a Bérleti szerződéseket.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Egyébként én meg egyáltalán nem tartom jónak, hogy siessünk a jegyzői pályázat kiírásával,
mivel 30 napunk van rá.

Tarnóczi József polgármester:

Én is azt gondolom, hogy nincs mit kapkodnunk vele.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Tényleg nagy lesz a mozgás, és biztosan nem Ónodba fog jönni az, aki profi, azért hírünk van.
30 napunk van rá.

Váczi Györgyné képviselő:

Azért csak ki kell írni.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor továbbléphetünk?

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ha a jövőhéten erre visszatérünk, akkor igen.

Tarnóczi József polgármester:

Az, hogy most kiírjuk-e a jegyzői pályázatot, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással
szavazzon. Köszönöm.

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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56/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- elutasítja a jegyzői pályázat azonnali kiírására tett képviselői javaslatot.

2.np:// Az Esélyegyenlőségi program elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

Tudomásom szerint jegyző úr e-mail mellékletként kiküldte, mivel nagy terjedelmű anyag.
Ezt az Esélyegyenlőségi tervet a Miskolci Kistérség készítette el.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

A pályázatokhoz a jövőben szükség lesz rá.

Tarnóczi József polgármester:

Ez azért érdekes, mert egy nagyon szűkös határidővel kaptuk meg, a napokban érkezett, azzal,
hogy terjesszük a testület elé, és jelezzünk vissza a döntésről. Számomra azért volt ez nagyon
talányos, mert ezt az anyagot fel lehet úgyis fogni, mint a pályázatokhoz becsatolandó kötele-
ző melléklet, hiszen szinte valamennyi pályázathoz, ami érinti akár az egészségügyet, akár a
szociális ellátást, bármit, azoknál mind, mind gyakorlatilag csak ki kell pipálni, hogy van
esélyegyenlőségi tervünk.
A másik az, hogy azért jó lenne átolvasni, hiszen ebből lehetne egy valódi segédanyagot lét-
rehozni, amivel a későbbiekben, ha már lesz pénzügyi mozgásterünk is, ezt úgyis fel lehet
fogni, mint alapanyagot, amiből a későbbiekben tudunk építkezni. Sok olyan része van ami
még kidolgozásra várna, de ez az önkormányzat feladata lesz. Amelyik része hiányos, azt
viszont csak az önkormányzat tudja megcsinálni, hiszen nekünk van hozzá adatunk és egyéb
ismeretünk.
Olvasta valaki? Van-e vélemény ezzel kapcsolatban?

Solymosi Imréné alpolgármester:

Egy helyen azt olvastam, hogy bölcsőde.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Nagyon-nagyon sok minden olyan van benne, ami nem fedi a valóságot, például a 8. oldalon,
a lakosság megoszlásánál, hogy a  3H-s gyerekek létszáma 20 fő. Amennyiben ezt összevetik
az IPR-es pályázattal, ez nem fedi a valóságot.

Tarnóczi József polgármester:

Amikor megküldték, beszéltük is jegyző úrral, hogy ezt azért alaposan át kellene nézni, én
kinyomtattam, de csak átlapoztam, nem olvastam át.

Solymosi Imréné alpolgármester:
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Sok adat hiányzik, oda van írva több helyen, hogy az önkormányzat nem szolgáltatott adatot.

Tarnóczi József polgármester:

Véleményem szerint, ezt azért kellene elfogadnunk, hogy azt aki megcsinálta, kifizessék.
Szerintem a vázát jól megcsinálta, viszont ami adatot kértek, azt mi szolgáltattuk nekik.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Azt írja a közoktatásnál, hogy helyben biztosított bölcsődéje is van a községnek, az iskola
neve is rosszul van írva, a közművelődési feladatokat a művelődési ház, teleház, stb. látja el,
amit most nálunk nem lát el, akkor az, hogy az akadálymentesítés minden épületben megvan.
Az sem igaz, mert a fogorvosi rendelő épületében nincs. Azt is írják, hogy további intézkedés
nem szükséges. Amennyiben egészségházra akarunk pályázni, vagy hogy a fogorvosi rendelő
majd egy megfelelő helyen legyen, akkor ez nem lesz összhangban vele.
A közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárások-
nak, itt az van írva, hogy igen. Én azt megkérdőjelezném.
Sok dolog van a közoktatásnál, ami nem fedi a valóságot, a számadatok nem megfelelőek,
mert például az SMS-es gyerekek az országos átlag felett vannak nálunk.
A táblázatos dolgok végképp nem jók. Ez váznak jó.

Tarnóczi József polgármester:

Akkor ezt tovább kell juttatni az iskolának, a szociális adatokat helyesbíteni kell. Én amit le-
szűrtem belőle, ez váznak nagyon jó, de rettenetesen hiányos.

Solymosi Imréné alpolgármester:

A gépen megvan, az iskolának át kell adni, nekik megvan biztosan minden adat. Meg kell
csinálni, ki kell javítani.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

A főbb hibák be lesznek jelölve, és a többit át kell nézni az érintetteknek, hogy akkor mi le-
gyen, holnap egyeztetünk velük.

Gulyásné Sági Julianna képviselő:

Nem lehetne egy rövid határidőt adni? Nem kellene sokáig húzni, aki csinálta az biztosan tud-
ja, csak számokat kellene javítani.

Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Most hirtelen biztos, hogy nem kell, majd jövőre kell.

Tarnóczi József polgármester:

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz már lehet, hogy fog kelleni most is.
Most akkor így mit  csináljunk ezzel?
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Dr. Kiss Krisztián jegyző:

Szerintem halasszuk el, és a jövőhéten úgy is lesz ülés és akkor majd tárgyalunk róla, addig
kijavítjuk.

Tarnóczi József polgármester:

Most én elhalasztom ennek a szavazását, mert így felesleges róla szavazni, további munkál-
kodásra visszaküldi a testület.

3.np:// A Miskolci Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának I. félévi beszámolójának
elfogadása

Tarnóczi József polgármester:

A kiküldött tájékoztatóhoz hozzáfűzni valóm nincs. A társulási ülés a beszámolót elfogadta.
Amit még a kistérség végez, mozgópénztári feladatok, pedagógiai szakszolgálatok, gyermek-
jóléti szolgálat bizonyos részei. Nagy kérdés a jövő, hogy hogyan tovább. A legfontosabb, az
ezévben működő START közmunkaprogram. Ami nagyon hiányozna, az a belső ellenőrzés,
mert nagyon sok szempontból, nagyon nagy segítség volt, jó szakembereik voltak.
Ezzel kapcsolatban hozzászólás, esetleg kérdése van-e valakinek?
Aki a Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás I. féléves beszámolóját elfogadja, azt kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. év I. félévi be-

számolóját megismerte,

- azt a kiküldött anyagnak megfelelően jóváhagyja.

4.np:// Egyebek

Tarnóczi József polgármester:

Kissé felgyorsultak az események a pályázatok ügyében. Már többször volt róla szó, beszél-
tünk róla testületi üléseken, de még döntés nem született „Az egészügyi alapellátás fejleszté-
se, egészségházas járóbeteg szakellátás fejlesztése  ÉMOP 4.1.1/A/12. pályázat. Erre már ké-
szítettünk is egy tanulmánytervet, amit nagyon gyorsan végleges tervvé lehet tenni. Megtör-
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téntek az egyeztetések az egészségügyi intézményeknek a dolgozóival. A testület tagjai is már
megismerték, és abban egyet is értettünk, hogy a fogorvosi rendelőt is le kell hozni a föld-
szintre, és olyan körülményeket kell teremteni, hogy minden rendelő számára és a védőnői
szolgálat számára, ami elfogadható. Amiben döntenünk kellene, hogy beadjuk-e ezt a pályá-
zatot, 95 %-os a pályázat intenzitása, ami kezelhető. A lényege az, hogy a fölső szinten sem-
mi nem maradhat, ami az egészségügyhöz tartozik, mindent le kell hozni az alsó szintre, mert
akkor nem támogatható.
A benyújtási határidő 2012. december 31., de elő kell készíteni mindent, hogy ne az utolsó
pillanatban kapkodjunk.

Váczi Györgyné képviselő:

A felnőtt orvosi rendelő az a régi helyén marad?

Tarnóczi József polgármester:

Igen, mivel a maximálisan pályázható összeg, az 60 MFt és abba nem fér bele, hogy őket is
áthelyezzük. Lett volna más pályázati lehetőség, az szakrendelő típusú, nagyobb összeggel
100 MFt, de ott be kellett volna vállalni, hogy orvosi ügyeletet működtetni, azt nagyobb köz-
pontokra írták ki, abban mi nem tudtunk pályázni. Amennyiben az gyermekorvosi rendelőt és
az egyéb részt rendbe tudjuk tenni, az már óriási előrelépés lenne.
Hozzászólás, esetleg javaslat valaki részéről van-e, ha nincs, megkérdezem a képviselő-
testületet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy ezt az egészségügyi alapellátás, egészségházak és
járóbeteg szakellátás fejlesztésére kiírt ÉMOP-os pályázatot 60 MFt-os maximális költséggel
95 %-os támogatás intenzitással, 5 %-os önerővel benyújtsuk, valamint felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázattal kapcsolatos adminisztrációs feladatok lebonyolítására, az árajánlatok
kiküldésére, és a pályázat aláírására, az kézfeltartással szavazzon. Köszönöm

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

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- hozzájárul ahhoz, hogy Ónod Község Önkormányzata az „Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése”-re kiírt
ÉMOP-4.1.1./A-12. pályázatot 60 MFt maximális költséggel, 95 %-os tá-
mogatás intenzitással, és 5 % önerővel benyújtsa.

Tarnóczi József polgármester:

Felhatalmazást kérnék a pályázattal kapcsolatos adminisztrációs feladatok lebonyolítására, az
árajánlatok kiküldésére, és a pályázat aláírására. Ez egy ilyenkor szokásos felhatalmazás, egy
egyébként egy egyszerűsített közbeszerzési eljárás.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

59/2012. (X. 29.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos adminiszt-
rációs feladatok lebonyolítására, az ajánlattételi felhívások kiküldé-
sére, és a pályázat aláírására.

Tarnóczi József polgármester:

Van egy újabb pályázati lehetőség, amit lehetne a vásárra, ez egy 5 MFt-os pályázati összeg,
egy nettó 85 %-os támogatással, ami azt jelenti, hogy 15 %-os önerő kell hozzá, illetve az
Áfa-t nekünk kell fizetni. Meg vannak jelölve a célok, hogy fedett, vagy fedetlen elárusítóhe-
lyek, üzlethelyiség, egyéb szolgáltatáshoz szükséges helyiségek, raktárak, szociális hatósági
tevékenység, stb., viszont van egy olyan része is, ami magához a vásárhoz kapcsolódó fej-
lesztések. Azt gondolom, hogy le kellene ülni a Leader-esekkel, hogy amit mi hiánypótlásban
kaptunk, hogy minek kell meglennie, abból mi az amit ennek pályázatnak a benyújtásával
meg tudunk valósítani. Számunkra ami most a legfőbb, a pormentesítés, viszont azt nem hi-
szem, hogy ezzel meg lehetne valósítani, maximum útként.
Ezt a mai ülésen szerettem volna megtárgyalni, mivel a határidő elég szoros, 2012. november
15-e, de a vásári helyárakkal kapcsolatban a vásár előtt kell, hogy tartsunk ülést, így ezzel a
pályázattal kapcsolatos döntést tegyük át a következő ülésre.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Annyit szeretnék mondani, hogy 2012. október 19-én a jubileumi jutalommal kapcsolatos per
lezárult, 1.099.000,- Ft megfizetésre kell, hogy kerüljön. Nem tudom, hogy az Önkormányzat
megkapta-e a határozatot, én még nem kaptam meg, de a kézhezvételtől számított 15 napon
belül kell kifizetni. A kamatokkal és perköltséggel együtt. A kamatot és perköltséget polgár-
mester úr a februári testületi ülésen azt mondta, hogy ő kifizeti. Mikor kerül majd kifizetésre,
azt szeretném kérdezni?

Tarnóczi József polgármester:

Mihelyst lesz rá pénzünk.

Gálné Tatár Mária képviselő:

Ha megkapjátok a határozatot, ki kell fizetni.

Tarnóczi József polgármester:

Én azt értem, én azt tudom, hogy már kifizettem volna eddig is, ha lett volna miből. Most pél-
dául, ha aközött kell választani, hogy legyen-e fűtés az iskolában, vagy ne, akkor nem kérdés.

Gálné Tatár Mária képviselő:
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Másnak is kifizetésre került korábban, tavaly volt a határideje 2011. december 30., utolsó
munkában töltött nap. Én csak tájékoztattam a testületet.

Tarnóczi József polgármester:

Köszönöm szépen, majd megkapjuk.

Horváthné Kádár Judit képviselő:

A Muhi felé lévő külső buszmegállóhoz kellene kitenni kukát, mert nincs.

Tarnóczi József polgármester:

Régebben volt ott, de egyszer felgyújtották, és akkor be lett hozva. Majd intézkedünk, hogy
helyezzenek ki oda is.

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, az
ülést bezárom.

k.m.f.

 Tarnóczi József         Dr. Kiss Krisztián
         polgármester                  jegyző

Váczi Györgyné Gulyásné Sági Julianna
     jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő
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