Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. február 28-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

Elfogadott rendeletek:
4/2008. (II. 29.) rendelete: az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.
(II. 14.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:
16/2008. (II. 28.) határozat Dr. Udvary Sándor Zoltán települési képviselő, a község
háziorvosa temetése költségeihez való hozzájárulás, részére posztumusz „Ónod
Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása
17/2008. (II. 28.) határozat: Az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás által fenntartott Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2008. évi
költségvetésének elfogadása
18/2008. (II. 28.): Kérelem az ÉRV Zrt. vagyonkezelésében lévő „Keleti
Régió”vízbázis tulajdonrészének kiadására
19/2008. (II. 28.): Kérelem az ÉRV. Zrt. részvényeinek kiadására a 2007. évi
értékesített víz
arányában

Ónod Község Önkormányzata
3552 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. február 28-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester , Sedenszki Imre alpolgármester,Burai
Jánosné, Gálné Tatár Mária, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Török János, Vida
Miklós képviselő. Tarnóczi József képviselő távolmaradását előre jelezte;
- dr. Udvary Sándor képviselő február 26-án elhalálozott;
- tanácskozási joggal: Illés Sándorné köztisztvislő, a polgármesteri hivatal
igazgatási csoportjának vezetője,
- meghívottként:Lukács Tibor, RKÖ elnöke, Virág Istvánné, pénzügyi előadó,
Váczi Györgyné élelmezésvezető.
Bacsó János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
jelenléti aránya 80 %-os, így a testület határozatképes.
Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek Illés Sándornét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török
János és Vida Miklós képviselőket javasolja.
A testület egyhangúan- 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint
fogadott el - 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a testület:
1. napirendi pont: 2007.II. félévi előirányzat módosítása-E.: polgármester
2. napirendi pont: Viziközmű vagyon kiadási kérelmének megvitatása, elfogadásaE.:Sedenszki Imre alpolgármester
3. napirendi pont:Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek
Bacsó János polgármester: kéri a testületet, hogy egyperces néma felállással
emlékezzünk a tegnapelőtt, azaz február 26-án elhunyt képviselő-társunkra,
községünk háziorvosára, dr. Udvary Sándorra.
A megemlékezés után Vida Miklós napirend előtti felszólalásra jelentkezett.
Vida Miklós képviselő: kéri a testületet, hogy Dr. Udvary Sándor halála miatt 300.000
Ft-ot szavazzon meg a család részére. Valamint javasolja, hogy Dr. Udvary Sándort
avassa a testület posztumusz Ónod díszpolgárává.

Sedenszki Imre alpolgármester: mindenképpen óvatosan kell kezelni a kérdést, nehogy
a család sértésnek vegye a pénzbeli támogatást. Doktor úr a falu tehetősebb emberei
közé tartozott.
Gálné Tatár Mária képviselő:a munkásságát tekintve szerinte nem venné a család rossz
néven. Javaslata: az önkormányzat 200.000 Ft-ot adjon a családnak, a képviselők
pedig fejenként 10.000-10.000 Ft-ot.
Solymosi Imréné képviselő:szerinte az lenne sértő, hogy fejenként adják össze.
Vida Miklós képviselő: egybe is oda lehet adni a pénzt.
Gálné Tatár Mária képviselő: ha egy önkormányzat megtisztel azzal valakit, hogy pénzt
ad egy ilyen helyzetben, biztos jó néven vennék.
Bacsó János polgármester:véleménye szerint az önkormányzat fizesse ki a 300.000 Ft-ot.
Gálné Tatár Mária képviselő: véleménye szerint a temetésen kellene bejelenteni, hogy
Ónod Díszpolgárává avatjuk doktor urat.
Bacsó János polgármester:van-e valakinek hozzászólása az előbbiekhez?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta Vida
Miklós képviselő előterjesztését.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal-tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Képviselő-testületének
16/2008. (II. 28.) határozata
Tárgy: Dr. Udvary Sándor Zoltán települési képviselő, a község háziorvosa temetése
költségeihez való hozzájárulás, részére posztumusz „Ónod Község Díszpolgára”
kitüntető cím adományozása
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletébe foglalt életút, az Ónod Községért tett
közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Udvary Sándor Zoltán települési képviselő, a község
háziorvosa, a helyi honismereti egyesület alelnöke
1. részére posztumusz „Ónod Község Díszpolgára” kitüntető címet adományozza, Ónod
Képviselő-testületének a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003.
(IV. 29.) rendelete 7. §-a alapján;
2. temetési költségeihez 300 000 Ft-tal járul hozzá.
(A jelen határozat melléklete a dr. Udvary Sándor Zoltán temetésén Gálné Tatár Mária
képviselő, intézményvezető által elmondott, az életutat felvázoló megemlékező beszéd.)

1. napirendi pont: 2007. évi költségvetési rendelet módosítása a II. félévi
előirányzat módosítás miatt -E.: polgármester
Bacsó János polgármester: a tavalyi költségvetési rendelet módosítása indokolt, mert év
közben különböző jogcímeken állami támogatást, munkaügyi központi támogatást is
kaptunk. A mellékelt táblázatból a konkrétumok is kiderülnek.
Gálné Tatár Mária Pü.Biz.elnöke:a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolja. Kérdése, hogy a közhasznú támogatás hány főt érint?

Virág Istvánné pénzügyi ea.: összesen 20 főt.
Török János képviselő:a közműfejlesztési hozzájárulás mit jelent?
Virág Istvánné pénzügyi ea.: a gázcsonk bevezetésénél nyújtott támogatás.
Bacsó János polgármester: jobban értelmezhető-e a táblázat, mint az eddigiek?
Gálné Tatár Mária képviselő:egyértelműen igen.
Bacsó János: a napirendi ponthoz még hozzá kíván-e szólni valaki.
(Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.) A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A testület
egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ónod Képviselő-testülete
4/2008. (II. 29.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) rendelet
módosításáról
1. §
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) rendelet az e rendelet
melléklete szerinti új, 16. számú, a 2007. év II. félévi előirányzat módosítást tartalmazó
melléklettel egészül ki.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Bacsó János polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. február 29.

dr. Üveges István jegyző
dr. Üveges István jegyző

Illés Sándorné köztisztviselő, a polgármesteri hivatal igazgatási csoportjának vezetője:
a Sajópetrivel közösen létrehozott és működtetett közoktatási intézményfenntartó
társulás által fenntartott intézmény idei költségvetése beépítésre került a mi
önkormányzatunk idei költségvetési rendeletébe. Emellett viszont mindkét érintett
önkormányzatnak el kell fogadnia határozatban is a közös intézmény költségvetését.
Ezt Petri már megtette. A tartalom ugyanaz, mint a rendeletünkben volt.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta az előterjesztés
vitáját. A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal-ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének
17/2008. (II. 28.) határozata
Tárgy: Az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetésének
elfogadása
A képviselő-testület az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott, ónodi székhelyű Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2008. évi
költségvetését a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.
2. napirendi pont: Viziközmű vagyon kiadási kérelmének megvitatása, elfogadása
Sedenszki Imre alpolgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2007.09.25-én
hatályba lépett az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. E törvény lehetőséget ad
arra, hogy az adott vízbázishoz tartozó önkormányzatok kérhetik a vízi közmű
vagyon ingyenes kiadását. Az esetleges privatizáció során nem marad állami
tulajdonban a regionális vízművek működtető vagyona sem, ez osztatlan egészet
képez, ezért célszerű a településeket megillető részvényhányad kikérése is. A
kérelmeket a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácshoz kell benyújtani.
Annak érdekében, hogy az elkövetkező években a településünk ivóvízellátásába,
az ármegállapításba rálátásunk, esetleg befolyásunk lehessen, kérem a képviselőtestületet, hogy az alábbiak szerint döntsön arról, hogy az ÉRV ZRT
vagyonkezelésében lévő állami vagyon kiigénylését önkormányzatunk megtegye. A
kérelmünk kedvező elbírálása esetén a fentieken túl az önkormányzatunk vagyona
is gyarapodna.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját. A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal-ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Képviselő-testületének
18/2008. (II. 28.) határozata
Tárgy: Kérelem az ÉRV Zrt. vagyonkezelésében lévő „Keleti Régió”vízbázis
tulajdonrészének kiadására
Ónod Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. Tv.36.§ 121.c.pontja alapján kéri az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű
Zrt vagyonkezelésében lévő „Keleti Régió”vízbázis tulajdonrészének kiadását.
A tulajdonrészt a 2007. évi vízértékesítés arányában kérjük megállapítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkikérésben járjon el.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal

Bacsó János polgármester: az Alsózsolca önkormányzata, polgármestere által felvállalt,
a környező településekre kiterjedő ügyintézéshez még egy határozat szükséges
ennek a tartalmát ismertette).
Az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki? Mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett, a polgármester lezárta az előterjesztés vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A testület egyhangúan, 8
igen szavazattal-ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testülete
19/2008. (II. 28.) határozata
Tárgy: Kérelem az ÉRV. Zrt. részvényeinek kiadására a 2007. évi értékesített víz
arányában
1. Ónod Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
tv. alapján kéri az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű
Zrt. részvényeinek kiadását a 2007. évi értékesített víz
arányában.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a részvényhányad kikérésére a szükséges intézkedést tegye
meg.
Felelős: polgármester
3. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek
Bacsó János polgármester: ha a konyha költségvetése 10.000.000 Ft , vagy afelett van,
akkor közbeszerzési eljárást kell kiírni.
Ha a konyha csak 8 hónapig főz, akkor 7.999.000 Ft lesz a konyha költségvetése, így
nem kell közbeszerzési eljárást kiírni.
Solymosi Imréné képviselő: nem lehetne, hogy júniusban és szeptemberben főzzenek?
Bacsó János polgármester: ezt nem tudja megoldani.
Sedenszki Imre alpolgármester: ha a gyermek valami miatt nem megy napközibe,
szólnak-e, hogy nem fog enni?
Váczi Györgyné élelmezésvezető: aki fizet, az igen, aki nem fizet, az nem foglalkozik
vele.
Gálné Tatár Mária képviselő: Sajópetriben, aki nem fizet, és nem jelenti be, hogy a
gyermek nem fog enni, akkor megfizettetik a szülővel az ebéd árát.
Bacsó János polgármester: ha Sajópetri ezt megcsinálja, akkor mi miért nem tudjuk
megcsinálni?
Váczi Györgyné élelmezésvezető: ő hogyan tudja ezt nyomon követni?
Bacsó János polgármester: a napló alapján látják, hogy ki van iskolában. A lemondó
lista alapján össze tudja hasonlítani.

Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb,
közérdeklődésre számot tartó kérdése, javaslata?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját, és bezárta a testületi ülést.
K.m.f.

Bacsó János
polgármester

Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Melléklet Ónod Képviselő-testületének 16/2008. (II. 28.) határozatához.

DR. Udvary Sándor képviselő temetésén
Gálné Tatár Mária képviselő által
elmondott megemlékező beszéd
„ Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg mi élünk, te is élsz velünk!”
Ónod község képviselő-testülete nevében búcsúzom
képviselő-társunktól, házi orvosunktól, dr. Udvary
Sándortól.
Közhelyként azt szoktuk mondani, hogy az élethez
hozzátartozik a halál. Amikor életről beszélünk, akkor a
halálról is szólnunk kell. Ez mindaddig igaz, még a halál nem
közvetlen közelünkbe csap le, mint a villám, mert akkor
nagyon nehéz elviselni.
Nehéz végignézni azt az utat, mely a halálhoz vezet. Ami
lehet rövid, vagy hosszú attól függően kinek mennyi adatott
meg.
Most szomorú szívvel emlékezünk vissza arra az útra, amit
doktor úr bejárt.
2007 okt. 5.-én futótűzként járta be a falut a hír: doktor úr
szívinfarktust kapott.
Mindenki megdöbbent.
Ennyi az élet?
De a következő gondolatunkban már ott pislákolt a remény
halványsugara- Jobban lesz! Meggyógyul!
Kollégái biztosan segítenek rajta!
Az egész falu népe imádkozott érte.
Számoltuk a napokat, majd a heteket és a hónapokat.

Sokszor, sokan megálltunk a betegágya mellett is imádkozva.
Láttuk, hogy a kollégái mindent megtettek érte, amit lehetett,
de földi életének fonala eddig volt kimérve, mely sajnos
2oo8. febr. 26.-án itt befejeződött.
Ismét döbbenet. Szertefoszlott a remény!
Kérdezhetnénk kit is veszítettünk el Dr. Udvary Sándorban?
Ha röviden szeretnénk válaszolni, csak annyit mondanánk :
az orvosunkat.
De Ő nem ennyit érdemel, hisz aki ismerte tisztelte és
szerette Őt!
Köztiszteletben álló személyiség volt , nemcsak Ónodon,
hanem Muhiban, Nyékládházán, Nemesbikken és sorolhatnám
tovább.
Egész életét Ónod község szolgálatába állította.
Ezt már fiatalon is bebizonyította. Elhivatottságát, a falujához
való ragaszkodását korán felfedezték benne, melynek
következtében a község az egyetemi tanulmányait ösztöndíjjal
támogatta.
Nem okozott csalódást. A z orvosi diploma megszerzése után is
hű maradt falujához, hisz itt kezdett dolgozni, itt élte további
életét, itt alapított családot.
Alig várta, hogy megkezdhesse gyógyító munkáját, abban a
községben, ahol felcseperedett, ahol mindenkit ismert.
197o-től 38 éven keresztül kitartással, nagy teherbírással,
lelkiismeretesen végezte mindennapi feladatait.
Jött, ha hívtuk.
Jött reggel, este, éjszaka. Jól tudta, ahová Őt hívják ott baj van,
ott segíteni kell, szükség van rá.
Sok esetben arra sem volt rest, hogy Ő maga vigye kórházba azt
a beteget, akinek nagyon sürgős ellátásra volt szüksége. Ezt
édesapámmal is megtette több esetben.
Akin csak lehetett mindenkin segített!

Szerette az idős embereket. Látogatásai alkalmával szívesen
elbeszélgetett velük a régi eseményekről, érdekességekről.
Széles látókörű, minden iránt, mindenki iránt érdeklődő ember
volt.
Nagyon aktív életet élt.
Sokat tett községünkért, Ónodért!
Közéleti munkálkodását a 8o-as évek elején kezdte, mint Vb
tag, majd mint tanács tag.
A rendszerváltás óta egy ciklus kivételével önkormányzati
képviselő.
Hosszú időn keresztül vállalta a Szociális bizottság Elnöki
tisztét, hisz senki sem ismerhette jobban az ónodiak
életkörülményeit, mint doktor úr.
Bölcs, nagy élettapasztalattal, komoly tudással rendelkező,
megbízható ember volt, aki ezt a tudást másokkal is szívesen
megosztotta.
Doktor úr a képviselő esküjéhez minden körülmények között is
hű tudott maradni, hisz a község ügyeiben lelkiismeretesen,
körültekintően járt el, és a legjobb tudása szerint minden
igyekezetével Ónod javát szolgálta.
Felszólalásaiban a lakosság érdekeit képviselte, a falu
fejlődését, fejlesztését szorgalmazta.
Többek között 1992-ben kezdeményezte a gyermekorvosi
ellátás beindítását, melyért sok áldozatot is hozott.
Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett több évtizedes
kiemelkedő tevékenységéért 1999-ben a község korábbi
vezetése Batthány Strattman díjjal jutalmazta, melyet az
egészségügyi miniszter adományozott számára. E kitüntetés
mérhetetlen boldogságot jelentett neki.
Doktor úr mindig aktív résztvevője volt községünk társadalmi
életének.
Családi és szülőhelye indíttatása okán Ónod múltja és
hagyományainak kutatása szerves részét képezte életének. Ez
az indíttatás már a szülői házból eredt, hisz édesapja is
gyűjtötte a régmúlt relikviáit, tárgyait.

Haláláig az ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület
alelnöki tisztét látta el, korábban a Honismereti kör aktív tagja
volt.
Helytörténeti kérdésekben mindig lehetett gazdag ismereteire,
tudására számítani.
Még kora ősszel egy közös beszélgetés során elmondta, hogy
gyűjtő munkát szeretne folytatni a faluban, mert úgy gondolja
még nagyon sok régi használati eszköz található községünk
padlásain, melyek már muzeális értékűek, de majdan szemétté,
egyes emberek szemében értéktelen kacattá válnak. Ez a tervcsak terv maradt.
Igazi lokálpatriótát veszítettünk el doktor úr személyében, aki
nemcsak szerette faluját, hanem évtizedeken keresztül nagyon
sokat tett is érte.
A református egyháznak is oszlopos tagja, presbitere volt
szintén évtizedeken keresztül.
Az „ónodi református alapítvány” kuratóriumának elnöke
volt.
Most visszatekintve láthatjuk milyen mozgalmas élete volt,
pedig még mennyi minden kimaradt a felsorolásból.
A falu vezetése felkért, hogy eme alkalommal jelentsem be,
hogy a falu közösségéért végzett, áldozatos, fáradhatatlan
munkájáért Ónod község képviselő-testülete postomus
ÓNOD DÍSZPOLGÁRA- címet Dr. Udvary Sándornak ítéli oda.
Doktor úr! Üresen maradt a képviselői széked! Nagyon
hiányzol mindnyáunknak!
Emlékezzünk orvosunkra alázattal, tisztelettel, szeretettel!
Hisz joggal mondhatjuk:
„Te voltál az, akit mindenki tisztelt és szeretett.
Segítettél mindenkin, akin csak lehetett.
Sokat szenvedtél, szomorúan, szótlanul búcsúztál,

De lélekben örökre velünk maradtál!
Dr. Udvary Sándor emléked szívünkbe zárjuk!
Isten veled, nyugodj békében!

