Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. április 17-én 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, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Török János, Vida Miklós
képviselő. Tarnóczi József képviselő távolmaradását előre jelezte.
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
- meghívottként: Feka Béla, CKÖ elnöke; Lukács Tibor RKÖ elnöke; Havasi István, emődi
rendőrparancsnok; Csapóné Szabó Ilona, Kihívás Napi sportrendezvény szervezője.
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők jelenléti
aránya 90 %-os, így a testület határozatképes.
Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sedenszki
Imre alpolgármestert és Horváth László képviselőt javasolja.
A testület a javaslatot egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadott el a testület:
1. napirendi pont: I. A Kihívás Napja sportrendezvény aktualitásai – E.: polg., Csapóné
II. A Második Esély Felnőttoktató Intézmény vételi szándéka a gyógyszertár és Soltészné

közötti, 706/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan – E.: polg., Jakab Zsolt
2. napirendi pont: A gyermekjóléti szolgálat 2007. tárgyévi tevékenységéről szóló jelentés – E.: jegy.
3. napirendi pont: Iskolai alapító okirat módosítása – E.: jegyző
4. napirendi pont: Az ún. falubuszos pályázathoz határozat meghozatala – E.: polgármester
5. napirendi pont: Zárszámadás a 2007. évről – E.: polg.
6. napirendi pont: Könyvvizsgálói jelentés a 2007. évről – E.: polg.
7. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés a 2007. évről – E.: jegyző
8. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről – E.: polgármester
o Valuta átváltás történt a multicurrency szerződéshez kapcsolódóan
o Az orvosi pályázat háromszori alkalommal meghirdetésre került
o Szennyvizes per állása
9. napirendi pont: A vásári rendelet módosítása – a 779 hrsz.-ú ingatlanon, vagyis a főtértől a vásártérig ne
lehessen megállni – E.: polg.
10. napirendi pont: Aktualitásukat vesztett határozatok visszavonása (Vida Miklós „telke”;
adósságrendezés feltételes elrendelése)
11. napirendi pont:: az Emődi Rendőrőrs parancsnokának beszámolója a rendőrség 2007. évben Ónodon
végzett tevékenységéről
12. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérelmek
o Túri Károly ajánlata a vásárral kapcsolatban
o Ónodi Napok szervezése
o Az Arany J. u. 35. szám alatti ingatlan eladása Kiss Izabellának

Zárt ülés: Lakásfenntartási kérelmek elbírálása

1. napirendi pont: Az ún. falubuszos pályázathoz határozat meghozatala
Bacsó János polgármester: lehetőség kínálkozik egy 9+1 személyes kisbusz beszerzésére pályázat
keretén belül. A fő célkitűzés a pályázati kiírás szerint a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos
kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
Mint tudjuk, önkormányzatunk aktívan részt vesz a házi segítségnyújtás és szociális alapellátások
szolgáltatásában (pl. napi egyszeri melegétel kihordása az időskorúak számára, a napi
megélhetéshez szükséges áruk, alapvető élelmiszerek beszerzése, gyógyszerkihordás, vérszállítás
heti 1 alkalommal), amely községünk minden lakóját érinti. Továbbá a helyi kulturális élet
fejlesztése érdekében természetbeni segítséget nyújtunk a közösségek által működtetett
szervezetek munkájában, így például a Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület tagjainak szállítása
dunántúli, illetve akár országhatáron kívüli versenyekre is. Ez elmondható az iskolások
tanulmányi- és sportversenyeiről is, melyekben szintén hathatós segítséget nyújt
önkormányzatunk.
A sikeresen megnyert pályázat hatékonyabbá és eredményesebbé tehetné a helyi közösségi életet.
dr. Üveges István jegyző: hozzátette, hogy községünk maximálisan megfelel a pályázati kiírás
feltételeinek, így jogosult a pályázat benyújtására. Ismertette a testülettel a határozat-tervezet
teljes tartalmát.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
27/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása ún. falubusz beszerzésére, a szociális alapellátás szolgáltatás fejlesztésének szükségessége miatt
A képviselő-testület pályázatot nyújt be egy ún. falubusz beszerzése céljából, a szociális alapellátás szolgáltatás fejlesztésének szükségessége miatt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján.
2. a közlekedési szociális alapszolgáltatás szakmai programját a jelen határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
2. napirendi pont: A Második Esély Felnőttoktató Iskola vételi szándéka a gyógyszertár és
Soltész Aladárné közötti, 706/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
Jakab Zsolt, a Második Esély Felnőttoktató Iskola vezetője: írásban már előterjesztette kérelmét,
most szóban is összefoglalja azt. (Az írásbeli kérelem a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A felnőttoktatási pályázat oktatási és szociális feladatokat ellátó intézmény létesítésére lett kiírva.
Célunk egy nappali rendszerű középszintű oktatási intézmény létrehozása. A pályázat beadásához,
melynek határideje folyó év május 31. napja, szükségünk van a tulajdonostól egy eladási
szándéknyilatkozatra, miszerint megnyert pályázat esetén az önkormányzat eladja a 706/1 hrsz.-ú
ingatlant az intézmény számára. A beruházás egyik nagy előnye lehet az egy helyen létrejövő
oktatási komplexum (óvoda, általános iskola és egy középfokú oktatási intézmény). A vételárat
több részletben fizetnénk meg, 1 millió forintot kézpénzben, a fennmaradó összeget pedig
részletekben.

Bacsó János polgármester: az új óvoda építésének elképzelése miatt meg kell vizsgálni a telek
használhatóságát, ez alapján a gyógyszertár másik oldalára lenne célszerű építeni (a Kastélykert
utcára tájolva). A telek értéke kb. 3 000 000 Ft, s ebből nem lenne szabad engedni, hiszen az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladási ára 3. 000.- Ft/m2.
Török János képviselő: csak támogatni érdemes a felvetést, hiszen ez előnyére válhat Ónodnak.
Gálné Tatár Mária képviselő: arra is gondoljunk már most, előre, hogy az esetlegesen a kastély
mellé megépítendő óvodának is hely kell majd.
Bacsó János polgármester: a terület bővítése céljából indokolt lenne a szomszédos kertvégek
megvétele (tulajdonosok: Soltészné és Kristályné), ehhez szükséges, hogy az eladásból olyan
bevétel legyen, amely fedezi ezt a kiadást.
Jakab Zsolt, a Második Esély Felnőttoktató Iskola vezetője: az iskolának megfelel az is, ha a telek
másik részére (melyet részletekben fizetnének meg) egyelőre csak használati jogot kapnának.
Sedenszki Imre alpolgármester: javaslom, hogy a pénzügyi bizottság előzetesen tárgyalja meg a
eladás feltételeit.
Bacsó János polgármester: megköszönte Jakab Zsoltnak a tájékoztatást.
Horváth László képviselő: véleménye szerint az eladásról szóló szándéknyilatkozat mindenképpen
megadható, hiszen csak nyertes pályázat esetén formálnak valós igényt az ingatlanra.
Vida Miklós képviselő: ha a beruházó megfizeti az ingatlan piaci árát, a 3. 000.- Ft/m2-t, abban az
esetben még a részletfizetés is megengedhető, de az árból nem kellene engedni.
Horváth László képviselő: Akár kedvezőbb vételár is felajánlható, mert hosszútávon ez az új
intézmény a település fejlődését segíti elő.
Gálné Tatár Mária képviselő: aggályai vannak az eladási árral kapcsolatban. Véleménye szerint
mindenképpen tartani kell az eredeti árat, hiszen a telek magas forgalmi értékű, ’jó’ helyen
található, ezért a négyzetméterenkénti három ezer forintos árat javasolja.
Solymosi Imréné képviselő: Horváth László képviselő álláspontjával ért egyet, és hozzá teszi,
hogy ez egy nagyon jó kiugrási lehetőség a község számára.
Bacsó János polgármester: el kell kezdeni az iskola belső udvarának rendezését, és árajánlatot
kell kérni a két telekvég megvételére. Véleményem szerint kb. 3- 5 éves futamidővel megoldható,
hogy részletben fizessék ki a fennmaradó telekrészt. Ki kell kötni a nappali képzési rendszerű
iskola létesítését, továbbá, hogy a Második Esély Felnőttoktató Iskola feladata a telek
megosztatása. Másrészt meg kell vizsgálni azt is, hogy az új középiskola mellett elférne-e az új
óvoda is.
dr. Üveges István jegyző:az opciós eladás is lehetőség a hátsó rész értékesítéséhez.
Bacsó János polgármester: előre nem adunk el semmit, jobb megoldásnak tűnik a közös
udvarhasználat. A feni feltételekkel javaslom a kért eladási nyilatkozat megadását.
Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
28/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az Ónod 706/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, a gyógyszertár melletti ingatlan
megosztása és az így létrejövő új helyrajzi számú ingatlan eladása „A Jövőnkért Ma” Alapítvány
részére

A képviselő-testület
1. hozzájárul az Ónod 706/1 hrsz.-ú, a gyógyszertár mellett található önkormányzati tulajdonú
ingatlan megosztásához oly módon, hogy az új helyrajzi számmal kialakítandó ingatlan nem a
Rákóczi úttal érintkező, hanem az ún. hátsó telekhatára a 706/2 hrsz.-ú ingatlan (gyógyszertár)
hátsó telekhatárával párhuzamosan kerüljön kialakításra;
2. az 1. pont alapján létrejövő új helyrajzi számú ingatlant eladja „A Jövőnkért Ma” Alapítvány
részére (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 29), négyzetméterenként bruttó 3 000 Ft
vételárért, valamennyi alábbi feltétel teljesülése esetén:
a) ha az alapítvány megnyeri a középiskola és a szociális segélyezettek beilleszkedési programját
koordináló szolgálat létrehozására, működtetése céljából benyújtandó pályázatát,
b) ha az alapítvány írásban vállalja, hogy az ingatlanon kialakítandó épületet kizárólag
középiskola és/vagy a szociális segélyezettek beilleszkedési programját koordináló szolgálat
létrehozására, működtetésére használja,
c) ha az alapítvány vállalja a jelenlegi ingatlan megosztásával, az adásvétellel kapcsolatban
felmerült valamennyi költség viselését, ügyintézését;
3. a vételár megfizetése az alábbiak szerint történik:
a) a 2. a) pontba megnevezett pályázat megnyerését követő 30 napon belül a vételár egyharmada,
egyösszegben,
b) a vételár fennmaradó kétharmada az adásvételi szerződés megkötését követő három éven belül.
4. felhatalmazza a polgármestert a jogügylethez kapcsolódó okiratok aláírására.
Felelős: jegyző, polgármester

3. napirendi pont: Iskolai alapító okirat módosítása
dr. Üveges István jegyző: a Magyar Államkincstár körlevélben kérte meg az önkormányzatokat, hogy
valamennyi intézmény alapító okiratát vizsgálják felül, tekintettel arra, hogy a 2008. január 1-jétől hatályos
új szakágazati besorolás szerepel-e benne. A hivatal januárban elfogadott alapító okirata ilyen szempontból
már jó, az iskoláét kell kiegészíteni az alábbi szöveggel: új szakágazati besorolás: „ 841105: Helyi

önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”.
Bacsó János polgármester: Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
29/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az 57/2007. (VII. 16.) számú, a „Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása,
tekintettel az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására” tárgykörű
határozat kiegészítése
Az 57/2007 (VII. 16.) számú, a „Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása,
tekintettel az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására” tárgykörű
határozat melléklete ( a tényleges alapító okirat) a következő új, 22. ponttal egészül ki:

„22. Szakágazati besorolás 2008. január 1-től:
- 841105: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége”
Felelős: jegyző
4. napirendi pont: A Kihívás Napja sportrendezvény aktualitásai
Bacsó János polgármester: felkéri Csapóné Szabó Ilonát, szervezőt, hogy ismertesse a „Kihívás
Napja” sportesemény programját.
Csapóné Szabó Ilona: a rendezvény 2008. május 21-én, szerdán kerül megrendezésre, amelyre
korábbi évekhez hasonlóan benevezett az önkormányzat. 15 perc aktív sporttevékenységet kell
végezni. A legtöbb regisztrált 15 perc alapján választják meg a „Legsportosabb Települést”. A
rendezvény lebonyolításához kérjük az önkormányzat segítségét mind természetben (pl.:
kihangosítás biztosítása helyszínen, az esemény falun belüli reklámozása, plakát fénymásolása),
és lehetőség szerint kb. 50 000 Ft pénzösszeggel is (pl. a 4 500 Ft-os nevezési díj kifizetése,
egyenpólók, fényvisszaverő karszalagok, stb. vásárlása.).
Jakab Zsolt, a Második Esély Felnőttoktatási Intézmény vezetője: az intézmény nevében felajánl 5
db pólót a versengésen résztvevők számára.
Bacsó János polgármester: javaslom a pénzösszeg megadását, illetve a szükséges eszközök
megrendelését. Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
30/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: A Kihívás Napja elnevezésű községi szintű tömegsport rendezvény támogatása
A képviselő-testület a 2008. május 21-én országszerte megrendezésre kerülő Kihívás Napja
elnevezésű, a község valamennyi lakosa részére meghirdetett tömegsport rendezvényt 50 ezer
forinttal támogatja.
(A határozathozatalt követően a polgármester felfüggesztette az ülést, hiszen olyan napirendi
pontok következtek, amelyek a Pénzügyi Bizottság véleményezése után kerülhettek csak
napirendre. A Pénzügyi Bizottság ülése után a testületi ülés folytatódott, s mivel időközben az
ülésterembe megérkezett az emődi rendőrörs parancsnoka, az ő beszámolója került napirendre.)
5. napirendi pont: Az Emődi Rendőrőrs parancsnokának beszámolója a rendőrség 2007. évben
Ónodon végzett tevékenységéről

Bacsó János polgármester: felkérem Havas István urat, az Emődi Rendőrőrs parancsnokát
ismertesse a 2007. évben elvégzett munkájukat, illetve a rendőrőrs állományát, esetleges
személyi változásait is, valamint azt, hogy ezek mennyiben érintik községünket.
Havas István Emődi Rendőrőrs parancsnoka: jelenleg az Emődi Rendőrőrs 28 fővel tudja végezni
munkáját, ebből 23 fő közterületen teljesít szolgálatot, 5 fő pedig nyomozó. Ebből az állományból
két körzeti megbízottat állítunk Ónodon. A bűncselekmények felderítéséről pontos számadatokat
a mellékelt beszámolóban olvashatnak. (Ezt követően Havas István bemutatta azt a két jelenlévő
rendőrt, akik a jövőben a körzeti megbízotti feladatokat látják el Ónodon.)

Török János képviselő: pozitív fejlemény az állomány létszámának feltöltése, ez talán lehetőséget
ad a sűrűbb jelenlétre autós járőrözés keretében Ónod utcáin, ami szükséges és jó lenne.
dr. Üveges István jegyző: megköszönte a 2007. évi Ónodi Napon és az Ónodi Országgyűlés 300.
évfordulójára tartott rendezvényen az aktív közreműködést és segítséget.
Bacsó János polgármester: az rendőrőrs székhelye távol esik községünktől, így sok vélt vagy
valós sértett nem megy el feljelentést tenni Emődre. Van-e lehetőség arra, hogy valamilyen helyi
ügyfélszolgálati hely és idő kialakítására Ónodon, illetve miért nem tehetnek az állampolgárok
feljelentést a szolgálatban lévő járőrnél? Az önkormányzat helyet és számítógépet is
rendelkezésre bocsát az ügyfélfogadási hely létrehozásához, ez a létesítmény talán az emberek
hozzáállásán és a rendőrségről kialakult véleményén is változtathat, mivel ez jelenleg kevésbé
pozitív.
Havas István Emődi Rendőrőrs parancsnoka: Ennek törvényi kizáró oka van. Egyébként nem kell
Emődre elutazni ahhoz, hogy feljelentést tegyenek, ezt írásos formában, postai úton is be lehet
nyújtani. A járőr büntető feljelentést ír, ami szintén elindítja az eljárási folyamatot, sőt hamarosan
bevezetésre kerül az ún. „bónusz feljelentési nyomtatvány”, ami egy helyszínen kitölthető
bejelentőlap lesz.
Bacsó János polgármester: fontos és megoldásra váró problémánk a vásárral kapcsolatos rendőri
jelenlét. Egyrészt a vásárban adódó konfliktusok megoldása, másrészről a balesetveszélyes
pakolás elhárítása a Muhi felé vezető úton és útpadkán. Megoldás lehet-e, illetve módunkban áll-e
ideiglenes hatályú (a vásár időtartama alatt) ’megállni tilos’ táblákat kihelyezni?
Havas István Emődi Rendőrőrs parancsnoka: 2008. május 1-jétől bevezetésre kerül az ún.
’Távolléti bírság’, a gépjármű tulajdonosa bírságolható, ha nem is ő követtel el a szabálysértést.
A fenti dátumtól számítva a bizonyítási eljárást sem kell lefolytatni, a rendőr csak kihelyezi a
bírságot és a mellékelt kézpénzátutalási megbízást (a bírságolásból befolyt pénz állami kasszába
megy). Ehhez segítséget nyújt a kamerával felszerelt járőrautó, amely végig járja az érintett
területeket és felveszi a szabálytalanul parkoló autósokat.
Bacsó János polgármester: ennek megvalósítása sokat segítene a szabálytalan parkolások
megszüntetésében, ha lehetséges, a vásár idejére kérnénk ezt a szolgáltatást.
Megköszönöm Havas István parancsnok úrnak a beszámolót. Javasolom az Emődi Rendőrőrs
2007. évi Ónodon végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
Havas István és rendőrtársai távoztak az ülésről.
Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
31/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az Emődi Rendőrörs parancsnokának beszámolója a rendőrség 2007. évben Ónodon
végzett tevékenységéről
A képviselő-testület az Emődi Rendőrőrs parancsnokának beszámolóját a rendőrség 2007. évben
Ónodon végzett tevékenységéről a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.

6. napirendi pont: Az önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása
Bacsó János polgármester: A vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat
elmúlt évi gazdálkodásáról rendeletet kell alkotni. A rendelethez előírt mellékletek összeállítása
már a könyvvizsgálói vizsgálat figyelembe vételével történt.
Kéri a Pénzügyi Bizottságon hozott döntés ismertetését.
Gálné Tatár Mária, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangú szavazással elfogadásra
javasolja a zárszámadást.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
6/2008. (IV. 18.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról
1. §
(1) Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót a részletes beszámolónak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Teljesített bevétel: 511.129 eFt
Teljesített kiadás: 523.734 eFt
Pénzmaradvány: - 4.619 eFt.
2. §
A bevételeket az 1.a. melléklet, a kiadásokat jogcímenként az 1.b. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A bevételek részletezését feladatonkénti és intézményi bontásban a 2/A
sz. melléklet
tartalmazza.
(2) A kiadások részletezését feladatonkénti és intézményi bontásban a 2/B sz. melléklet
tartalmazza.
(3) A felhalmozási és működési bevételek és kiadások teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. tárgyévi zárszámadását a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
(5) Az Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. tárgyévi zárszámadását az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) A közvetett támogatás tételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) A több évre kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklet tartalmazza.
(10) A pénzeszközváltozást a 10. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. április 18.
dr. Üveges István
jegyző

7. napirendi pont: A 2007. tárgyévi egyszerűsített beszámoló jóváhagyása
Bacsó János polgármester: a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat
elmúlt évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolóról határozatot kell hoznia a testületnek.
A könyvvizsgáló elkészítette jelentését, amely előzetesen minden képviselő részére megküldésre
került.
Kéri a Pénzügyi Bizottságon hozott döntés ismertetését.
Gálné Tatár Mária, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangú szavazással elfogadásra
javasolja a könyvvizsgálói jelentést.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
32/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: A 2007. tárgyévi egyszerűsített beszámoló jóváhagyása
1. Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat könyvvizsgáló által véleményezett, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 2007. évi egyszerűsített mérlegét, a 2. számú mellékletét képező egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, a 3. számú
mellékletét képező egyszerűsített pénzforgalmi jelentését jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert a szakvéleményezett dokumentumok Önkormányzati Közlönyben
való közzétételére, valamint az Állami Számvevőszéknél való letétbehelyezésre.
Felelős: polgármester, jegyző
8. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés a 2007. évről
dr. Üveges István jegyző: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának
(10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint
az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.
Az éves és éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének
bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett

megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. A tartalmára vonatkozó
részletes előírásokat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26). Korm.
rendelet 31. §-a tartalmazza.
A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat –
tervezet melléklete tartalmazza.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
33/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Jelentés az önkormányzat és a költségvetési szervei 2007. évi belső ellenőrzési
kötelezettségének teljesítéséről
A képviselő-testület az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Ónod Község
Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.

9. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről
A) Valutaváltás történt a multicurrency szerződéshez kapcsolódóan
Bacsó János polgármester: a testület által elfogadott hitelszerződésünkbe foglaltaknak
megfelelően, egy korábbi testületi döntésben kapott felhatalmazás alapján, a következő átváltásra
került sor: április 9-én a Raiffeisen Bank Zrt. 160,90 HUF/CHF árfolyamon javasolta a
multicurrency hitelünk átváltását svájci frankról forintra. A javaslatot elfogadtam, s az átváltás
megtörtént. 301. 204, 82 svájci frankot váltottunk át forintra, s így a hitel állományunk 48. 463.
856 Ft-ra csökkent (az eredeti 50 millióról).
Az átváltás most külön döntést nem igényel, hiszen annak a lehetőségét már egy korábbi
döntésében biztosította a testület, Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az átváltás
tudomásulvételére.
Az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazást rendelt el. A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – tudomásul vette és jóváhagyta a valutaátváltást.

B) Háziorvosi praxis meghirdetése az Egészségügyi Közlöny következő 3 számában
Bacsó János polgármester: a felnőtt háziorvosi állásra sajnos még nincs jelentkező. Már
meghirdetésre került a pályázat, tegnap volt az Egészségügyi Közlöny lapzártája, így a következő
lapszámban már olvasható lesz a hirdetés. Ezen túl interneten keresztül a WebDoki honlapján is
adtunk fel hirdetést az állás betölthetőségére. Igyekszünk minden további fórumot megragadni a
pályázat terjesztésére, mivel nem várható (a MEP szerint sem) rövid időn belül a praxis betöltése.

C) Szennyvizes per
Bacsó János polgármester: a március 31-ei tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság elnapolta a
döntéshozatalt május 5-ére. Az eltelt időben az alábbi információk birtokába jutottam: tudomásom
szerint Onga és Sajópetri kifizette a Debreceni Ítélőtábla ítélete szerinti összeget, Sajólád és
Gesztely is akar fizetni. Köröm, Sajóhídvég és Berzék egy 50%-os fizetési megegyezési
javaslattal kereste meg az Olajterv-et. Hernádnémeti és Hernádkak egyelőre nem foglalt állást
egyértelműen ebben az ügyben. A kérdés az, hogy Ónod milyen ajánlatot tegyen, vagy egyáltalán
tegyen-e ajánlatot az Olajterv felé. A magam részéről azt az álláspontot képviselem, hogy meg
kellene várni a Legfelsőbb Bíróság ítéletét és az ítélet szerint teljesítsünk. Amennyiben ajánlatot
teszünk, 50 millió forintnál magasabb ajánlatot nem javaslok tenni, de ez is megfontolandó.
Nyilván tudjuk, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélhet ennél kedvezőbben, vagy kedvezőtlenebbül is.
Nagyon fontos, hogy mérlegeljük: akarunk-e ítélet nélkül fizetni.
Sedenszki Imre alpolgármester: nézőpontom szerint mindegy a felajánlás összege, illetve maga a
felajánlás ténye, hiszen valószínű, hogy az Olajterv Zrt. nem fogja elfogadni azt, mert kivár a
Legfelsőbb Bíróság ítélethozataláig.
Bacsó János polgármester: az 50%-os felajánlás veszélye, hogy ettől az összegtől kedvezőbben is
ítélhet a bíróság.
Kiss Bertalan képviselő: egyetért az alpolgármester véleményével, miszerint nem túl valószínű,
hogy az Olajterv Zrt. elfogadná ezt az ajánlatot és egyelőre az sem tisztázott, hogy
rendelkezésünkre áll-e megfelelő hitelkeret a fizetési kötelezettség teljesítésére.
Bacsó János polgármester: megkaptuk a Raiffeisen Bank Zrt. hitelajánlatát az Olajterv Zrt. felé
fennálló kötelezettségünk kifizetése céljából. Jelenleg tárgyalást folytatunk a bankkal, melyben
azt kérjük, hogy a jelenlegi kölcsönszerződés szövegében jelenjen meg, hogy az óvadékként
elhelyezett összeg pályázati önerőként felhasználható. A szerződés típusa multicurrency, a
szerződéses összeg 150 millió forint, futamidő 15 év, az ügyleti kamat: referencia kamatláb + 2,5
%. Első törlesztő részlet az igénybevételt követő hónap, a hitel lehívása forintban történik és
később váltható át egyéb devizanembe. Törlesztés ütemezése havonta, melynek összege
840. 000.- Ft. plusz kamat.
Mindezek tudatában kérdés, hogy tegyünk-e fizetési ajánlatot az Olajterv Zrt. felé. Javaslatom,
hogy ne tegyünk ajánlatot, inkább várjuk meg a Legfelsőbb Bíróság ítéletét.
Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a vitát és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
34/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Peren kívüli egyezség megkötésének kizárása az Olajterv Zrt.-vel, az ún. szennyvizes, a
Legfelsőbb Bíróságon folyó perben
A képviselő-testület a Debreceni Ítélőtábla Gf. IV. 30.473/2007/7. számú, (az ún. szennyvizes
perben hozott) ítélete ellen a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelme
elbírálásáig a perbeli féllel, vagyis az Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt.-vel (székhely: 1036
Budapest, Lajos út. 103.) nem kíván peren kívüli egyezséget kötni.

A) Pályázatok aktualitásai
Bacsó János polgármester: az AVOP Leader+ intézkedések keretében meghirdetett AVOP –
3.5.2 pályázat nyerteseiként lehetőség nyílt a község virágosítására (AVOP-3. 5. 2-2006-10-01-

0191/5.05), illetve infokommunikációs fejlesztésre (AVOP-3.5.2-2006-10-0190/5.05), jelzőtáblák
és beköszönő-táblák kihelyezésére, ennek a határideje 2008. június 29.
Már elkezdődött a virágoskertek kialakítása is, bár az időjárás miatt még nem ültethető ki minden
virág, kezdeményezni fogom a mérföldkő elszámolás átütemezését, így 2008. június 2-ig lenne
lehetőségünk ezt befejezni.
Továbbá az ÉMOP-3.1.3 pályázat (a NORDA kezelésében) keretén belül lehetőség nyílik egy
utca leaszfaltozására. Az Aventis Consult Üzleti Tanácsadó javaslatára nem ajánlatos 20 millió
forintnál nagyobb költségvetésű pályázat benyújtása. Ez kb. 10 millió forintba kerülne, melynek
az önrésze közel 1 millió 400 ezer forint. Több lehetőség is felmerült mint aszfaltozásra váró utca,
pl.: Barátság, Toldi, Arany János, de célszerű a Kastélykert utcát beadni, hiszen annak van
érvényes építési engedélye, ami 3 évig érvényes. Gondot jelent az utcák keskenysége, az ilyen
területeken ajándékozással kellene megoldani az út 5 méteres szélességének biztosítását. Ahol ez
nem lehetséges alkalmazhatnánk kisajátítást is.
Javaslatom, hogy a Kastélykert utcára adjuk be újra a pályázati anyagot.
Az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
35/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása a Kastélykert utca leaszfaltozása céljából
A képviselő-testület az ÉMOP – 2007 – 3.1.3. vidékfejlesztési pályázat keretében
1. pályázatot nyújt be a Kastélykert utca leaszfaltozása céljából;
2. a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, 1.137.436 forintot (azaz egymillió
százharminchét-ezer négyszázharminchat forintot) biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
10. napirendi pont: A vásári rendelet módosítása – a 779 hrsz.-ú ingatlanon, vagyis a főtértől
a vásártérig ne lehessen megállni

Bacsó János polgármester: A vásári rendeletünk módosítása óta 2 vásárt tartottunk, melyen az a
tapasztalat, hogy a Rákóczi út melletti 1000 forintos parkolási díjat szinte senki sem kívánja
megfizetni, ezért célszerűnek tartom a megállási tilalmat kiterjeszteni a főtérig, az önkormányzat
tulajdonában lévő 779 hrsz.-ú úton. Javasolom – az anyagi lehetőségeink függvényében, megállni tilos táblák beszerzését és a vásár idejére történő kihelyezését.
Az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:

Ónod Képviselő-testülete
7/2008. (IV. 18.) rendelete
az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.) rendelet
módosításáról
1. §

Az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.) rendelet mellékletének D)
pontja az alábbi d) alponttal egészül ki:
„d) Vásári napokon a vásár időtartama alatt az önkormányzat tulajdonában lévő, Ónod 779
hrsz.-ú ingatlanon (Rákóczi út) gépjárművel a megállás és a várakozás tilos.”
2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. április 18.
dr. Üveges István jegyző

11. napirendi pont: Aktualitásukat vesztett határozatok visszavonása
dr. Üveges István jegyző: javaslom az alábbi határozatok visszavonását:
- a 96/2007. (XI. 16.) számút, „Hozzájárulás az Ónod 477 hrsz.-ú belterületi ingatlan
megosztásához, és az így létrejövő Ónod 477/1 hrsz.-ú ingatlan eladása Vida Miklós részére” –
tárgykörűt, mert az ingatlant nem lehet megosztani, illetve eladni, hiszen az közút, és így
forgalomképtelen;
- a 109/2007. (XI. 29.) számút, „A polgármester felhatalmazása az adósságrendezési
eljárás megindítására” – tárgykörűt; ez a határozat aktualitását vesztette.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
36/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Végre nem hajtható, illetve aktualitását vesztő két határozat visszavonása (Vida Miklós
húsboltjának bővítéséhez közút eladása, valamint adósságrendezés megindítása)
A képviselő-testület az alábbi határozatait visszavonja:
1. 96/2007. (XI. 16.) számú, „Hozzájárulás az Ónod 477 hrsz.-ú belterületi ingatlan
megosztásához, és az így létrejövő Ónod 477/1 hrsz.-ú ingatlan eladása Vida Miklós
részére” tárgykörű,
2. 109/2007. (XI. 29.) számú, „A polgármester felhatalmazása az adósságrendezési eljárás
megindítására” tárgykörű.

12. pont napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérelmek
A)

Az ún. ÖNHIKI-s pályázat beadásához határozat

Bacsó János polgármester: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
számára kiírt pályázat beadására van lehetőség a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklete alapján. A pályázat elbírálásakor kötött és
válogatott adatokból dolgoznak, így nem garantált hogy beleférünk a keretbe, sajnos az előző
évek tanulságai is ezt támasztják alá, hiszen eddig nem voltunk rá jogosultak. Kérem a képviselőtestületet, adjon felhatalmazást a pályázat beadására.
Az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
37/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása az ún. önhiki-s állami támogatás megszerzése céljából
A képviselő-testület pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok számára kiírt állami támogatás megszerzése céljából, a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklete alapján.
Felelős: polgármester, jegyző

B)

Csatlakozás a dél-borsodi LEADER-es egyesülethez.

Bacsó János polgármester: a LEADER az Erurópai Unió vidékfejlesztési politikájának egy
sajátos módszere. A rövidítés is kifejezi a célt: „A vidék gazdaság fejlesztését célzó intézkedések
összehangolása”. Ezzel a lehetőséggel a vidéken élők meghatározhatják a térségük fejlesztési
prioritásait, s ezek megvalósításával fejleszthetik településüket. Hazánkban a max. 10. 000 fő
lakosságszámú települések érintettek a LEADER szempontjából. A tagdíj 10. 000.- Ft/tag/év.
Véleményem szerint támogatni kellene a programot, ne zárjuk ki magunkat ebből, a fejlődésünket
elősegítő lehetőségből. Az egyesületbe az önkormányzat képviseletében Egri Tibornét, a Pénzügyi

Bizottság tagját javasolja delegálni. Egri Tiborné a jelölést elfogadta, vállalta, hogy amennyiben
az Egyesület Elnökségébe vagy Felügyelő Bizottságába választják, akkor hozzájárul a tisztség
elfogadásához. Egri Tiborné hozzájárult a nyilvános ülésen történő delegáláshoz,
megválasztásához.
Az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület az alábbi határozat
1.) pontját: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül,
2.) pontját: egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
3.) és 4.) pontját: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett,
az alábbiak szerint fogadta el:
Ónod Község Képviselő-testülete
38/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Csatlakozás a „Dél-borsodi LEADER” Egyesülethez
Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dél-borsodi LEADER Egyesület"
létrehozására, valamint tagként való belépésre tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./ Az önkormányzat a „Dél-borsodi LEADER" Egyesület létrehozásával, annak
Alapszabályzatával egyetért, ahhoz csatlakozik azzal, hogy az Egyesület alapszabályzatában
rögzített céljait, szabályait elfogadja, és maximum évi 10. 000 Ft, azaz tízezer forint vagyoni
támogatással hozzájárul az Egyesület céljainak eléréséhez.
Felelős: Bacsó János polgármester
Határidő: 2008. április 29.
2.1 A Képviselő-testület Egri Tibornét, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagját
delegálja a „Dél-borsodi LEADER" Egyesületbe, azzal, hogy amennyiben az Egyesület
Elnökségébe vagy Felügyelő Bizottságába választják, akkor hozzájárul a tisztség elfogadásához.
Felelős: Bacsó János polgármester
Határidő: 2008. április 29.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester Urat a mellékelt Alapszabályzat
elfogadására.
Felelős: Bacsó János polgármester
Határidő: 2008. április 29.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy az Egyesület Elnökségének,
illetve Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztását követően utólagosan adjon tájékoztatást a
következő testületi ülésen.
Felelős: Bacsó János polgármester
Határidő: 2008. június 30.
C)

Túri Károly ajánlata

Bacsó János polgármester: Túri Károly, helyi vállalkozó azzal az ajánlattal keresett meg, hogy a
vásári vendéglátást (pecsenye, lángos) teljes egészében ki szeretné bérelni. Első ajánlata az
egyébként eddig is beszedett bérleti díjon felül 1 millió forint juttatásáról szólt, aztán később ezt
1,5 millió forintra emelte meg. S a következő, költőinek szánt kérdést tette fel: „Nem kell
Ónodnak a vásárból plusz 1.5 millió forint?” Az ő feltétele viszont az lenne, hogy a vásár egész
területén senki másnak ne adjunk ki vendéglátós helyet, vagyis a pecsenye és a lángos
vonatkozásában biztosítsunk neki monopóliumot.
Gálné Tatár Mária képviselő: szaporodó helyi vállalkozásai miatt valóban nem lenne javasolt
ezen ajánlat elfogadása, túl nagy befolyást tenne lehetővé Túri Károly számára a vásárban.

Bacsó János polgármester: az ajánlat ugyan kecsegtető, viszont a véleményem az, hogy ne
teremtsünk monopol helyzetet, maradjunk meg az eddigi jól bevált módszernél, miszerint
mindaddig, míg van üres hely a vásár területén, a következő jelentkező árus részére adjuk oda.
Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
39/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: A Túri Károly helyi vállalkozó által tett, a vásáron az ún. büfésor kizárólagosan a részére
történő bérbeadására irányuló ajánlat elutasítása
A képviselő-testület elutasítja Túri Károly helyi vállalkozó szóbeli azon ajánlatát, amely szerint a
vásárban az ún. büfésoron bérleti díjként eddig befizetett összeget egyösszegben kifizeti, és ezen
kívül másfél millió forintot átutal az önkormányzat számlájára, amennyiben az önkormányzat
rajta kívül büfékocsi üzemeltetése céljából más vállalkozónak egyáltalán nem biztosít helyet.
D)

A 788-as hrsz.-ú ingatlan közterületté minősítése és elnevezése

Bacsó János polgármester: javasolom, hogy a malom mögötti területet minősítsük közterületté.
Amennyiben a képviselő-testületi is javasolja ezt, a folyamat megindítható a földhivatalban. A
közterület átminősítés után a megnevezése lehetne „vásározók tere”.
Az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
40/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az Ónod 788 hrsz.-ú (malom mögötti) ingatlan közterületté minősítése és elnevezése
A képviselő-testület az Ónod 788 hrsz.-ú (malom mögötti) ingatlan közterületté minősítése és
elnevezése céljából
1. a 74/2007. (IX. 11.) számú, „Hozzájárulás egyes önkormányzati ingatlanok közterületté
minősítéséhez” tárgykörű határozat mellékletét a következő új szövegrésszel, 5. ponttal egészíti
ki, egyidejűleg az eddigi szöveg helyrajzi számonként külön-külön az 1., 2., 3., 4. sorszámot
kapja:
Sorsz.

Hrsz.

Rendeltetés

Fh.-i minősítés

Tulajdonos

„5.

788

vásártér

beépítetlen terület

önkormányzat”

2. a 75/2007.(IX.11.) számú, „Közterületek elnevezése” tárgykörű határozat mellékletét a
következő új szövegrésszel, 5. ponttal egészíti ki:
Sorsz.

Hrsz.

Közterületek elnevezései

„5.

788

Vásározók tere”

Felelős: jegyző
E) Sajópetri Képviselő-testülete által hozott határozat megerősítése, Ónod, mint az oktatási
intézményfenntartó társulás székhelytelepülése által, az ottani iskolában bekövetkező
létszámleépítés miatt a költségek állam általi megtérítése céljából beadandó pályázat
tudomásul vétele

Bacsó János polgármester: szükséges a Sajópetri Képviselő-testülete által hozott határozat
megerősítése, Ónod, mint az oktatási intézményfenntartó társulás székhelytelepülése által, az
ottani iskolában bekövetkező létszámleépítés miatt a költségek állam általi megtérítése céljából
beadandó pályázat tudomásul vétele. Az történt tehát, hogy Petri létszámcsökkentésről döntött, de
az emiatt az érintett munkavállalónak kifizetendő öszseg állam általi részbeni megtérítése
céljából pályázatot akarnak beadni, s ezt, Ónodnak, mint székhelytelepülésnek jóvá kell hagynia.
Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
41/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: A Sajópetri Képviselő-testülete által elhatározott, a közösen fenntartott közoktatási
intézményt is érintő létszámcsökkentés miatt benyújtandó pályázat támogatása
A képviselő-testület, mint az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (a
továbbiakban: Társulás) székhelytelepülésének képviselő-testülete
1. tudomásul veszi a jelen határozat mellékletét képező Sajópetri Képviselő-testülete 18/2007.
(VI. 18.) határozatába foglalt, a Társulás által fenntartott intézmény munkavállalói létszámát is
érintő létszámcsökkentésre irányuló döntést;
2. tudomásul veszi és támogatja, hogy Sajópetri Képviselő-testülete a létszámcsökkentésből eredő
kiadásainak fedezete (részbeni) megszerzése céljából pályázatot nyújtson be.
Felelős: jegyző
F)

Ónodi Napok szervezése

Bacsó János polgármester: Az Ónodi Napok (2008. június 15-én) programtervezete összeállt, az
alábbiak szerint:
Templomi ünnepség
Zászlófelvonás a Hősök Terén
Felvonulás a tűzoltó zenekarral
Tűzoltóverseny
Óvodások műsora
Tűzoltó verseny eredményhirdetése
Délután folklór (dalos találkozó), előtte felvonulás
Közben, óránként: iskolások műsora
„Ki mit tud?” – helyi tehetségkutató verseny
Szandi koncertje

Tűzijáték
Horváth László képviselő: véleményem szerint emelni kellene a programok színvonalán.
Sedenszki Imre alpolgármester: rendezhetnénk utcabált, valószínűnek tartom, hogy sok
érdeklődőt vonzana.
Bacsó János polgármester: szerinte az elmúlt évek negatív tapasztalatai miatt ez nem lenne
szerencsés, célszerűbbnek tűnik egy jónevű fellépő meghívása. Erre a rendelkezésre álló összeg
kb. 200-250 ezer forint lenne. A művészek fellépési díja igen változó, ilyen nagyságrendű
kategóriában Szandi meghívására gondoltunk. Kérem a képviselő-testület tagjait, véleményezzék
a felvetést. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta
Szandi meghívásának kérdését. A testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás
nélkül elfogadta a javaslatot.
Bacsó János polgármester: a templomi ünnepséget a református templomban tartanánk, egy
ökumenikus istentisztelet keretében.
dr. Üveges István jegyző: javasolom Tőkés László püspök és a nagyváradi, Lorántffy
Zsuzsannáról elnevezett gimnázium küldöttségének meghívását. Ebből hagyományt is lehetne
teremteni, hiszen jó néhány iskola viseli az Ónodon született fejedelemasszony nevét.
Horváth László képviselő: személyes álláspontom szerint a napi politika nem a szószékre való és
ez az ünnepség színvonal növeléséhez sem járulna hozzá.
Bacsó János polgármester: szeretnénk meghívni Ódor Ferenc Urat, hogy mondjon beszédet az
eseményen, amelyhez talán zenei aláfestés, pl.: kórus, is jó volna.
dr. Üveges István jegyző: a pár nap múlva Széphalomban átadandó Magyar Nyelv Múzeumában
lesz április 26-án megtartva a tavaly Ónodon megrendezett középiskolás szónokverseny, melynek
első helyezettjét jó lenne meghívni. Ezúttal a téma: Mátyás király intelmei az ezredforduló
magyarjaihoz.
Bacsó János polgármester: további programjaink lennének még, a tűzoltóverseny, rézfúvósok
közreműködésével. A műsorok között minden órában lehetne egy-egy 10 perces óvodás és iskolás
csoport fellépése. A ’folklór délután’ helyett szervezhetnék dalos találkozót, az ország minden
tájáról meghívott csoportokkal, sőt ez akár állandó műsorszám is lehetne az Ónodi Napok
alkalmával. A tehetségkutató kapcsán előválogatásokat lesz szükség, így csak a legjobbak
produkciói kerülnének az érdeklődők elé.
Solymosi Imréné képviselő: jó az ötlet, akár még felnőttek számára is meg lehetne hirdetni egy
tehetségkutatót.
Bacsó János polgármester: Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
42/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az „Ónodi Nap – 2008.” programjának meghatározása
A képviselő-testület a 2008. június 15-ére kitűzött „Ónodi Nap – 2008.” programját az alábbiak
szerint határozza meg:
Templomi ünnepség – néhai dr. Udvary Sándor részére posztumusz „Ónod Díszpolgára” cím
adományozása
Zászlófelvonás a Hősök Terén
Felvonulás a tűzoltó zenekarral
Tűzoltóverseny

Óvodások műsora
Tűzoltó verseny eredményhirdetése
Délután folklór (dalos találkozó), előtte felvonulás
Közben, óránként: iskolások műsora
„Ki mit tud ?” – helyi tehetségkutató verseny
Szandi koncertje
Tűzijáték
G) A gyermekjóléti szolgálat 2007. tárgyévi tevékenységéről szóló jelentés

dr. Üveges István jegyző: sajnálattal kell megállapítani, hogy az elmúlt év folyamán sem javult a
gyermekjóléti szolgálat minősége. A beszámoló olyan állapotot és munkavégzési hatékonyságot
vázol fel, melyekkel a mindennapi gyakorlat során nem szembesülünk, hiszen a helyi
tapasztalatok azt mutatják, hogy nem elegendő az idő amit a községben töltenek, s az itt töltött
munkaórák sem hozzák a várt eredményeket.
Bacsó János polgármester: talán ha mi is sűrűbben jeleznénk feléjük az ilyen jellegű
észrevételeinket, problémáinkat, akkor nem hárulna minden feladat az iskolai gyermekjóléti
szolgálatra, illetve a hivatalra.
Horváth László képviselő: egyik hibája a beszámolónak, hogy nincs feltüntetve ki készítette, sem
név, sem aláírás nem található rajta. Mikor új gyermekjóléti munkatárs érkezik, illendő lenne
bemutatkoznia a tantestületnek, hiszen az iskola az első lépés a jelzőrendszerben, és a személyes
ismeretség segítené az érdemi munkát. A szociális törvény különbséget tesz a gyermekjóléti
szolgálat, itt jelzőrendszeren keresztül értesülnek a problémákról, és a családsegítő szolgálat
között, ahol személyes, a család általi a megkeresés.
Bacsó János polgármester: az egyik legnagyobb probléma az emberhiány, hiszen összesen 3 fő
gyermekjóléti szolgálatot ellátó szakember van, akik jórészt csak Sajóládon dolgoznak, kivétel a
keddi és csütörtöki ónodi ügyfélfogadás reggel 800-1200-ig, ami a hatékony munkavégzéshez
kevés. Jó példaként tudom felhozni a felsőzsolcai gyakorlatot, ahol négy településen négy ember
végez szolgálatot, így minden településen van felelős személy. A jelenlegi helyzet további hibája,
hogy a törvényi előírások alapján, papíron, elméletben, eleget tesz a szolgálat az ellátandó
feladatának, de ez helyi szinten kevés, mert nem a mi feltételeinknek megfelelően és nem a mi
elvárásaink alapján működnek.
dr. Üveges István jegyző: fontos lenne a munka javítása érdekében olyan embert választani a
szolgálatra, aki mind helyismerettel, mind család- és gyermekismerettel rendelkezik. Problémát
jelent, hogy nincs eszköz, amivel változtathatnánk a fennálló helyzeten.
Solymosi Imréné képviselő: kifogással él a jelentés ellen, mivel abban azt állítják, hogy végeznek
személyes szolgálatot, de ez a községben nem tapasztalható, illetve a jelentés hivatkozik a
rendszeres esetmegbeszélésekre, amelyek szintén nem történnek, nem történtek meg.
Bacsó János polgármester: Javaslom, hogy keressük a megoldást Sajóláddal, tárgyalások
formájában, amennyiben nem fog változni a helyzet Ónodon, úgy fontoljuk meg a válás
lehetőségét és új csoporthoz történő csatlakozásunkat, pl. Felsőzsolcához. Így lehetőségünk lenne
arra, hogy mi válasszuk ki a felelős személyt, aki az elvárásaink alapján talán maradéktalanul
teljesíthetné szolgálatát.
Sedenszki Imre alpolgármester: tény, hogy működése jogszabályt nem sért, de nem tesznek eleget
az ónodi elvárásoknak. Mivel a beszámoló nincs aláírva, így számomra elfogadhatatlan.
dr. Üveges István jegyző: javasolom, hogy a napirendi pont vitáját napoljuk el és a következő
képviselő-testületi ülésre hívjuk meg a két érintett gondozót, hallgassuk meg az ő álláspontjukat
is.
Bacsó János polgármester: támogatom a napirendi pont elnapolását és a követező képviselőtestületi ülésre az illetékesek (Dudás Csilla és Bernáth Zoltánné, Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat) meghívását.

Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – a következő határozatot
hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
43/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: A gyermekjóléti szolgálat 2007. tárgyévi tevékenységéről szóló jelentés megtárgyalására az érintett
családgondozók meghívása

A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat 2007. tárgyévi tevékenységéről szóló jelentés elfogadását
elnapolja, az újbóli megtárgyalására az érintett családgondozókat meghívja.

H) Balogh Henrietta telekvásárlási kérelme az Új Élet utcai telekre vonatkozólag
Bacsó János polgármester: építési telek vásárlási szándékával keresett meg bennünket Balogh
Henrietta. A telekárat részletekben tudná csak megfizetni. Ez viszonylag magasabb forgalmi
értékű helyen, az Új Élet utcában van, így az 1 000.-Ft./m2 engedményes ár alá nem mehetünk (az
eredeti ár itt is marad 3 000.- Ft./m2, a feltételek be nem tartása esetén az árkedvezmény
visszafizetendő). Ez a felajánlás csak az utcában lévő ’foghíj’ telek vásárlásakor adható.
Gálné Tatár Mária képviselő: véleményem szerint ne adjunk részletfizetési lehetőséget a leendő
vevők számára.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdés, hogy lenne-e miből kifizetniük a részleteket.
Bacsó János polgármester: kéri a Pénzügyi Bizottságon hozott döntés ismertetését.
Gálné Tatár Mária, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangú szavazással eladásra
javasolja a telket.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
44/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az Ónod, Új Élet u. szám alatti, 306 hrsz.-ú ingatlan (beépítetlen telek) eladása Balogh
Henrietta részére

A képviselő-testület eladja az önkormányzat tulajdonában lévő Ónod, Új Élet utcán található, 306
hrsz.-ú ingatlant Balogh Henrietta (bejelentett állandó lakóhelye: 3551Ónod, Deák F. u. 12.)
részére, az alábbi feltételekkel 3000 Ft/négyzetméter áron:
1. Balogh Henrietta
a)köteles lakóházat építeni az ingatlanon, és arra a használatba vételi engedélyt megszerezni,
legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 5 éven belül;
b) az ingatlant az adásvételi szerződés megkötését követő tíz éven belül nem idegenítheti el;

2. amennyiben az 1. pontba foglalt bármelyik előírást Balogh Henrietta megszegi, köteles a
3. pontba foglalt kedvezményes vételár, és a 3000 Ft/négyzetméter vételár különbözeti
összegét az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül készpénzben,
egyösszegben megfizetni az önkormányzat számára;
3. a 3000 Ft vételárból 1000 Ft/négyzetméter kedvezményes árat Balogh Henrietta
egyösszegben, készpénzben, az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni az
önkormányzat számára;
4. a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatba foglalt
jogügylethez kapcsolódó okiratok aláírására.

I) Az Arany János u. 35. sz. alatti (145 hrsz.-ú) ingatlan eladása Kiss Izabella részére
Bacsó János polgármester: építési telek megvétele kapcsán kereste meg a hivatalt Kiss Izabella,
mivel előző házukat elveszítették, s a jelenlegi albérlet szerződése lejáró-félben van. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat megkeresett, hogy engedjen az önkormányzat a 3 000.- Ft./m2 árból.
Amennyiben a képviselő-testület is egyetért hajlandóak vagyunk engedni az árból bizonyos
megkötések mellett. Ilyen feltételek lennének, hogy a ház épüljön fel, azt 10 évig ne adja el. Ha
ezeknek a kitételeknek megfelelnek, akkor megajánlható az 500.-Ft./m2 ár (a kitételek be nem
tartása esetén a 2500.-Ft./m2 kedvezmény visszafizetendő az önkormányzat számára).
Bacsó János polgármester: kéri a Pénzügyi Bizottságon hozott döntés ismertetését.
Gálné Tatár Mária, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangú szavazással eladásra
javasolja a telket.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez kíván-e hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
határozatot hozta:
Ónod Képviselő-testülete
45/2008. (IV. 17.) határozata
Tárgy: Az Ónod, Arany János u. 35. szám alatti, 145 hrsz.-ú ingatlan eladása Kiss Izabella részére
A képviselő-testület eladja az önkormányzat tulajdonában lévő Ónod, Arany János u. 35. szám
alatti, 145 hrsz.-ú ingatlant Kiss Izabella (lakóhelye: Ónod, Honvéd u. 1.) részére, az alábbi
feltételekkel 3000 Ft/négyzetméter áron:
1. Kiss Izabella
a) köteles lakóházat építeni az ingatlanon, és arra a használatba vételi engedélyt
megszerezni, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 5 éven belül;
c) az ingatlant az adásvételi szerződés megkötését követő tíz éven belül nem idegenítheti el;
2. amennyiben az 1. pontba foglalt bármelyik előírást Kiss Izabella megszegi, köteles a 3. pontba
foglalt kedvezményes vételár, és a 3000 Ft/négyzetméter vételár különbözeti összegét az
adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül készpénzben, egyösszegben megfizetni
az önkormányzat számára;
3. a 3000 Ft vételárból 500 Ft/négyzetméter kedvezményes árat Kiss Izabella egyösszegben,
készpénzben, az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni az önkormányzat
számára;
4. az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett, de a valóságban nem létező épület törléséhez a
képviselő-testület hozzájárul, de a törlés költsége és ügyintézése a vevőt terheli

5.
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatba foglalt
jogügylethez kapcsolódó okiratok aláírására.

J) Egyéb képviselői felvetések, kérdések
1. Vida Miklós képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke: az iskolások részére meghirdetett
rajzpályázat jól sikerült, minden érintettnek köszöni a közreműködést.
2. Vida Miklós képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke: kérdezi Gálné Tatár Mária
intézményvezetőt, hogy valóban viszonylag magas-e az iskolában a táppénzen lévő
tanárok aránya.
Gálné Tatár Mária intézményvezető: sajnos igen, és ez különösen a továbbtanulóknak rossz,
hiszen gyakran nem a szaktanárok tartják az órákat, ami mindenképp a színvonal rovására megy.
Egyelőre nem lát megoldást a probléma kezelésére.
Török János képviselő: javasolja a táppénzen lévők esetében a munkahelyi vezetői ellenőrzést.
dr. Üveges István jegyző: talán jogszerű és korrekt lenne, ha a táppénz-folyósító szervet, a megyei
egészségbiztosítási pénztárt keresnénk meg, hogy ők, mint erre jogosultak ellenőrizzék a
táppénzen lévőket; erről előzetesen tájékoztatni lehetne a tanárokat, így senkit nem érhetne
meglepetés.
3. Török János képviselő: a szülők részéről a beteg gyerekek bejelentése megtörtént-e,
megtörténik-e, hogy számukra a konyha ne főzzön fölöslegesen?
Bacsó János polgármester: tudomása szerint ez az óvodában és az iskolában is megvalósul.
4. Török János képviselő: új településsel folynak-e tárgyalások azért, hogy ősztől is oktatási
intézményfenntartó társulás tagja lehessen Ónod, és így jogosulttá váljon a plusz állami
támogatásra?
Bacsó János polgármester: igen, folynak biztató tárgyalások, de egyelőre nem kíván
bővebbet mondani erről, ha majd lezárulnak a megbeszélések, tájékoztatja a testületet.

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

Sedenszki Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Horváth László
jegyzőkönyv-hitelesítő

