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

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. május 5-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, Tarnóczi József, Török János, Vida Mik-
lós képviselő. Kiss Bertalan és Solymosi Imréné képviselők késésüket előre jelezték,
és az első határozat meghozatala előtt meg is érkeztek az ülésterembe;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;

- meghívottként: Feka Béla, mint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnö-
ke; Lukács Tibor, mint a helyi ruszin kisebbségi önkormányzat elnöke;

- Dudás Csilla és Bernáth Zoltánné, mint a sajóládi székhelyű Kistérségi Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai.

Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
jelenléti aránya 80%-os, így a testület határozatképes.
Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Burai Jánosné és Török János képviselőket javasolja.
A testület a javaslatot egyhangúlag –  8  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül – elfogadta.

A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint – 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadott el a testület:

1. napirendi pont: Gyermekjóléti szolgálat, valamint a  Családsegítő szolgálat 2007.
évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása - E: jegyző
2. napirendi pont: Jogerős és végrehajtható bírósági határozatba (ún. szennyvizes per
ítélete ) foglalt fizetési kötelezettség rendezése -  E: polgármester
3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről
A) A Második Esély Felnőttoktató Intézmény vételi szándéka a gyógyszertár és Sol-
tészné közötti, 706/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan (új fejlemény: elsősorban nem
gimnáziumi célra pályázható a terület)
B) Pályázatok aktualitásai
C) Csatlakoztunk a LEADER-es egyesülethez
D) Ónodi Napok szervezésének aktualitásai
E) Szónokverseny aktualitásai
F) Korábbi testületi ülésen felmerült képviselői kérdések eredményeinek rövid összefog-
lalása
4. napirendi pont: A Sajólád gesztorságával működő családsegítő-gyermekjóléti szol-
gálat működéséről szóló megállapodás jóváhagyása - E: jegyző
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5. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági ké-
relmek
- vitézek megemlékezése lesz május 24-én, 12.00 órától

1. napirendi pont: Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Családsegítő Szolgálat
2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

I.
dr. Üveges István jegyző: az előzetesen megkapott, és a képviselőkhöz eljuttatott be-
számoló azt sugallja, hogy jogszerű és szakmailag hatékony a szolgálat működése, de
az utóbbit, a gondok tényleges megoldását a lakossági visszajelzések és a saját ta-
pasztalatai is meglehetősen cáfolják.
Bacsó János polgármester: a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat képvise-
lőit kérdezem, van-e hozzáfűznivalójuk az elhangzottakhoz?
Bernáth Zoltánné: a tavalyi év folyamán 725 esetünk volt, ami a három településből a
legmagasabb arány. A kliensek érdekeit igyekszünk képviselni, segítünk, hogy hova
tudnak fordulni a problémáikkal, segítőbeszélgetések  céljával tartjuk a keddi foga-
dóórákat is Ónodon.
Török János képviselő: megdöbbentik a magas esetszámok, kíváncsi arra, hogy ennyi
feladatot hogyan tudnak elvégezni heti egy fogadónap alkalmával. Mi is pontosan a
jelzőrendszer, és megoldott-e a kapcsolattartás ?
Bernáth Zoltánné: az ügyfélfogadási órákon túl végzünk családlátogatást is (a hivatali
időn túl is elérhetőek az irodában, amikor igény szerint lehet igénybe venni a  szolgá-
lat segítségét). A jelzőrendszer első foka általában az iskola, de bejelentést tehet pél-
dául a háziorvos is, vagy családtag. A bejelentett személyek listája nem kiadható,
hiszen az személyiségi jogokat sértene.  A sajóládi központban mindig elérhetőek
vagyunk, ott kitölthető a ’jelzőlap’, ezen van elérhetőség is, így ennek  segítségével
elindul a kapcsolatfelvétel.
dr. Üveges István jegyző: a csütörtöki ügyfélfogadás nem lehetne-e másik napon, mivel
minden hónap első csütörtöke a vásár időpontja is egyben.
Bernáth Zoltánné: ez egy adott időpont, amit nem a szolgálat határoz meg, hanem a
hivatalos házirend foglalja magában, de mint már mondtam, előzetes egyeztetés
alapján van lehetőség arra, hogy ne csak a  kijelölt ügyfélfogadási időben legyünk
elérhetőek.
Dudás Csilla: a vásár megtartása, vagy meg nem tartása nem befolyásolja a gyermek-
jóléti szolgálat munkáját, hiszen ekkor is változatlan az ügyfélfogadási rend.
Bacsó János polgármester: alapvető probléma a heti 2X4 óra amit a községben töltenek,
véleményem szerint ez nagyon kevés. Mivel 3 ember van a szolgálatban kezdemé-
nyezni fogom Veres János sajóládi polgármester úrnál, hogy egy munkatárs állandó
jelleggel legyen jelen, egész héten teljes munkaidőben községünkben.
Bernáth Zoltánné: ez szinte megoldhatatlan, mert így is kevés az emberünk. Az ügy-
félfogadás 4 óra kötelező ügyfélfogadásból és 4 óra terepmunkából tevődik össze,
ezen kívül esetmegbeszéléseket kell tartanunk.
Tarnóczi József képviselő: az érdekelne, hogy miként értékelné a munkakapcsolatot az
iskolával és a hivatallal. A „hány órát teljesítünk” megközelítés véleményem szerint
teljesen rossz.  Mi lehet a probléma, ami miatt nem működik a rendszer úgy ahogyan
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azt szeretnénk, illetve működik-e egyáltalán, vagy csak halmozódnak a megoldatlan
ügyek?
Bernáth Zoltánné, a szolgálat vezetője: én nem tapasztaltam problémákat az együttmű-
ködés kapcsán, a szolgálat mindig segítően állt az önkormányzati megkeresésekhez.
/Időközben megérkezett az ülésterembe Kiss Bertalan és Solymosi Imréné képvise-
lő./
Dudás Csilla,  a szolgálat munkatársa:  én sem tapasztaltam problémákat, véleményem
szerint tökéletes a kapcsolat. Soha egy kérést sem utasított el szolgálatunk, mindig
minden ügyet kivizsgáltunk. Megítélésem szerint a gyermekjóléti szolgálat együtt-
működése jó, mint a védőnőkkel, mint a tanárokkal és a hivatallal egyaránt.
Horváth László képviselő: Ki a szolgálat helyi vezetője, aki aláírás nélkül adja le az éves
beszámolóját? Illett volna az új szolgálati tagoknak (legalább azoknak, akik Ónodon
végeznek munkát) egy nevelő-testületi ülés alkalmával bemutatkozniuk a tanárok-
nak, akik ugye a jelzőrendszer első lépcsőfokai. Mivel ez nem történt meg, így nehe-
zen nevezhető tökéletesnek az együttműködés.
Dudás Csilla: az iskolai gyermekjólétis feladata a közvetlen kapcsolattartás, ő közvetí-
ti a jelzéseket a központ felé.
Bacsó János polgármester: a kezdetektől a rendszer jobban is működhetne, véleményem
szerint ez most sem működik jobban mint másfél évvel ezelőtt.  Javaslatom, hogy
fogadjuk el a beszámolót, hiszen ez jogszabályban előírt kötelezettsége az önkor-
mányzatnak, de szeretném, ha a jövőben jobban menne a közös együttműködés.
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 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi hatá-
rozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
47/2008. (V. 05.) határozata

Tárgy: A sajóládi székhelyű mikrotérségi gyermekjóléti szolgálat 2007-ben Ónodon végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A képviselő-testület a sajóládi székhelyű mikrotérségi gyermekjóléti szolgálat 2007-ben Óno-
don végzett tevékenységéről szóló beszámolót a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalom-
mal elfogadja.

II.
Bacsó János polgármester: a családsegítő szolgálatra is ugyanaz vonatkozik, mint a
gyermekjólétire, a kezdetektől jobban is működhetne a rendszer, véleményem szerint
ez sem működik jobban, mint másfél évvel ezelőtt.
dr. Üveges István jegyző: a családsegítő szolgálat hozzáállását jelzi az is, ahogyan
még tavaly a rendszeres szociális segélyezettek képzésében való közreműködésük
kérdéséhez viszonyultak, ugyanis ez elől mereven elzárkóztak, holott ez a munka-
körükhöz kapcsolódó tevékenységnek minősült volna.
Bernáth Zoltánné, a szolgálat vezetője: szerinte törvényesség szempontjából aggályos
lett volna a szolgálatnak bekapcsolódnia a tervezett, de utóbb meg nem valósult
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programba. Ő inkább a jegyző akkori hangnemét szeretné szóvá tenni, aki meglehe-
tősen „kemény” szavakkal képviselte álláspontját.
Bacsó János polgármester: javaslatom, hogy fogadjuk el a beszámolót, hiszen ez köte-
lezettsége az önkormányzatnak, de szeretném, ha a jövőben jobban menne a közös
együttműködés.
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 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi hatá-
rozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
48/2008. (V. 05.) határozata

Tárgy: A sajóládi székhelyű mikrotérségi családsegítő szolgálat 2007-ben Ónodon végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A képviselő-testület a sajóládi székhelyű mikrotérségi saládsegítő szolgálat 2007-ben Ónodon
végzett tevékenységéről szóló beszámolót a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal
elfogadja.

2. napirendi pont: jogerős és végrehajtható bírósági határozatban (ún. szennyvizes-
per ítélete) foglalt fizetési kötelezettség rendezése

Bacsó János polgármester:  a mai napon tárgyalás volt Pesten, ő is jelen volt, ma már
minden felperesnek, vagyis mind a 10 önkormányzatnak volt ügyvédje. Megkérdez-
ték, hogy továbbra is fenntartjuk-e az állításainkat, majd kiküldtek minket a tárgyaló-
teremből. Ezek után tájékozattak bennünket, hogy az ítélethirdetés következő héten
kedden, azaz 2008. május 13-án, délután kettő órától lesz. Sajnos nem tudjuk meg-
mondani, hogy az ítélethirdetés elhalasztása jó-e számunkra vagy sem, de jó lenne a
következő tárgyalási napra egy aláírt hitelszerződéssel menni. A hitelszerződés alá-
írása nem jelenti a hitel automatikus felvételét, ahhoz a lehívó levelet is ki kell tölteni.
A bank is megvizsgálta egyébként önkormányzatunk hitelfelvevő képességét, tekin-
tettel a törvényi korlátokra is, és hitelképesnek minősítettünk.
Török János képviselő: mennyibe kerül, ha végül mégis visszalépünk a hitelfelvételtől?
Bacsó János polgármester: nem kerül semmibe, itt nem számolnak fel kezelési költséget,
mint egy átlagos hitelfelvételnél.
Tarnóczi József képviselő: két ellenvetése van:
1.) nem tudjuk, hogy mi lesz az ítélet, azt sem tudjuk, hogy mit rejt egy esetleges

adósságrendezés;
2.) a 150 millió forint felvétele 15 évre nagyon súlyos döntés; amíg nincs ítélet, addig

ezt nagyon nehéz eldönteni, hiszen azt sem tudjuk mennyivel is tartozunk ponto-
san, s hogy egyáltalán képesek leszünk-e fizetni a hitel törlesztő részleteit.

Sedenszki Imre alpolgármester: a bank csak segítséget akar nyújtani, egyértelmű, hogy
csak a szükséges összeget kívánja adni. Az óvadék előnyösebb, hiszen ez könnyeb-
ben szabadítható fel, mint új hitelt felvenni a fejlesztésekhez. A hitelképességi vizsgá-
lat alapján képesek vagyunk az összeg maradéktalan visszafizetésére.
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Gálné Tatár Mária képviselő: ismerteti a pénzügyi bizottság döntését, melynek értelmé-
ben, a hitelszerződést aláírhatja a polgármester, de a hitelfelvételét elindító lehívó-
levél kitöltéséhez újabb testületi ülés összehívása legyen szükséges. Emlékeztet arra,
hogy a bizottsági ülésen Bacsó János polgármester a szerződés tervezetét pontról
pontra ismertette. Eszerint: 150 milliót kapunk, ebből 50 milliót az eddig felvett hitel
törlesztéseként visszafizetünk, ezzel a régi kölcsönszerződés megszűnik, a fennma-
radó öszeget óvadékként le kell kötnünk. Ebből fizetjük ki az Olajtervet, a fennmara-
dó összeget lehet fejlesztésre fordítani, de csak olyanra, amelyet a bank is jóváhagy.
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 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
49/2008. (V. 05.) határozata

Tárgy: Az önkormányzat által a Raiffeisen Bank Zrt-től eddig felvett és vissza nem fizetett
kölcsön kiváltása, felhatalmazás a polgármester részére az új szerződés aláírására, tekintettel
az ún. szennyvizes perben esetlegesen keletkezendő nagy összegű fizetési kötelezettségre

A képviselő-testület
1. felhatalmazza a polgármestert  a jelen határozat mellékletét képező, a Raiffeisen Bank Zrt.-
vek kötendő, 150.000.000 Ft (azaz százötven millió forint) összegű multicurrency kölcsön-
szerződés aláírására, az önkormányzat meglévő hitelének kiváltása, továbbá a fennálló tartozá-
sok rendezése (ebbe beleértve az ún. szennyvizes per általi esetleges fizetési kötelezettséget is),
valamint az esetleges beruházások céljából;
2. az 1. pontba megjelölt összeg konkrét lehívását újabb képviselő-testületi határozat megho-
zatalához köti;
3. a hitelfelvétel során a képviselő-testület figyelembe vette a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 88. §  (2) bekezdésébe előírt rendelkezést is.

Felelős: polgármester, jegyző

3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről

A) A Második Esély Felnőttoktató Intézmény vételi szándéka a gyógyszertár és Sol-
tészné közötti, 706/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan (új fejlemény: elsősorban nem
gimnáziumi célra pályázható a terület)

Bacsó János polgármester: a pályázati kiírás elsősorban szociális intézmény létrehozásá-
ra lett kiírva, ennek megalapítása után fejlődne az intézmény gimnáziumi szintre. A
létesítmény elsődleges célja lenne átvenni a családsegítő szolgálat azon szegmensét,
mely az iskolát el nem végzettek segítését célozza meg.
Tarnóczi József képviselő: a „szociális intézmény” megnevezés sok mindent takarhat, a
mi esetünkben mit jelent pontosan a kifejezés?
dr. Üveges István jegyző: a szociális törvény lehetővé teszi, hogy a rendszeres szociális
segélyben részesülők kötelezhetőek legyenek az önkormányzat által szervezett kép-
zésben történő részvételre, a számukra előírt együttműködési kötelezettség kereté-
ben.
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Bacsó János polgármester: meg kell vizsgálni, hogy ki képezhető és ki nem, és a szociá-
lis intézmény ajánlása után a képviselő-testület kötelezheti az érintetteket a tanulásra
rendeletben. A szociális intézmény léte fontos az együttműködési szerződések létre-
jöttéhez.
Gálné Tatár Mária képviselő: egyetért Tarnóczi József képviselővel, miszerint a szociális
intézmény megnevezés tág fogalom, mely magában foglalhat olyan létesítményt is,
amire a községnek nincs szüksége.
Horváth László képviselő: jó lenne valami írásos dokumentációt látni, amely tartalmaz-
za a konkrét feltételeket és irányelveket, pl. egy pályázati kiírást.
Bacsó János polgármester: javaslatom, hogy a következő képviselő-testületi ülésünkre
hívjuk meg Jakab Zsoltot a Második Esély Felnőtt Oktatási Intézet képviselőjét, hogy
pontosan számoljon be a pályázat feltételeiről és a létesítendő intézmény pontos
funkciójáról.
Az előterjesztéshez kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.

B) Pályázatok aktualitásai:
Bacsó János polgármester: sajnálattal kell értesítenem a képviselő-testületet, hogy az ún.
ÖNHIKI-s pályázatra az idei év folyamán sem voltunk jogosultak.

Az ún. falubusz pályázat anyaga beadásra került, a sikeres pályázat esetén egy
Peugeot Boxer típusú kisbusz beszerzése válna lehetővé.

Az ÉMOP-3.1.3. pályázat keretében megvalósítható a Kastélykert út leaszfal-
tozása, ehhez szükséges önrészt biztosítani, erről már korábban döntött a testület.

C) Csatlakoztunk a LEADER egyesülethez.

Bacsó János polgármester: a LEADER tagság éves díja 6. 000.- Ft./tag. Ónod Község 6
taggal csatlakozott az egyesülethez, ezek: az önkormányzat, a református egyház, az
óvodai alapítvány, Vida Miklós vállalkozása, illetve a Roma Polgárjogi Egyesület.
Javaslatom, hogy a felsorolt tagok díját Ónod Község Önkormányzata fizesse ki.  A
tagságon túl kaptunk egy helyet a felügyelő bizottság tagjai között, sajnos elnökségi
tagság (11 fő) számunkra nem jutott. A felkínált posztra  Gálné Tatár Mária képviselő
asszonyt delegáljuk. A pályázható összegkeret 1,7 milliárd forint 5 évre szétosztva.
Vida Miklós képviselő:  köszöni polgármester úr felajánlását, de mint érintett vállalko-
zó az éves tagdíj kifizetését magára vállalja.
Bacsó János polgármester: a kérdéskörhöz kíván-e még hozzászólni valaki? Mivel fel-
szólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta az előterjesztés vitáját.

D) Ónodi Napok

Bacsó János polgármester: sajnos terveinkkel ellentétben Gyükér László helyi születésű
operaénekes  nem ér rá az Ónodi Napok alkalmával szerepelni, így a templomi ün-
nepség komolyzenei hátterét a szintén ónodi Kurucz János nagybőgő művész és tár-
sai biztosítják.
dr. Üveges István jegyző: javasolja meghívni Kocsis Pétert, mint új görög katolikus
hajdúdorogi megyés püspököt.
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Vida Miklós képviselő: felajánlja, hogy az  Ónodi Napok rendezvényre vállalkozása, a
Vida és Társa vállalja a hús biztosítását, pl.a vendégebédekhez, stb.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta az előterjesztés vitáját.

E) Szónok verseny

Bacsó János polgármester: Széphalomban került megrendezésre a II. Szónokverseny
döntője.  Lehetne minden második éven a döntő nálunk megrendezve. Jövőre Kazin-
czy év lesz, meg lehetne hívni dr. Kazinczy Ferencet, a nyelvújító  Svédországban élő
dédunokáját díszvendégként. Az idei év nyertese tavaly nálunk 3. lett, a széphalmi
döntőn Mátyás király intelmeit adta elő. Ezt a templomi ünnepség alkalmával ismé-
telten előadhatná.
Az előterjesztéshez kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem jelent-
kezett a polgármester lezárta az előterjesztés vitáját.

F) A korábbi ülésen felmerült képviselői kérdések alapján tett intézkedések:
dr. Üveges István jegyző:

1) A 788-as hrsz-ú ingatlan, vagyis a vásátér melletti, Tricskó háza mögötti ingat-
lan 2008. április 26. napjával közterületi minősítés kapott, és a földhivatalban
is már „elkeresztelték” Vásározók teré-re;

2) A Tricskó István által, az önkormányzati ingatlanra hordott vashulladék el-
szállíttatása folyamatban van, már észrevehető a változás, a telek jelentős ré-
szén elpakolt, a jelenlegi állapotot jegyzőkönyveztük és lefotóztuk, ezt az
ügyben hivatalosan eljáró környezetvédelmi hatósághoz megküldjük. Ameny-
nyiben szükséges további hatósági fellépés a folyamat befejezéséhez, ezt meg
fogjuk tenni.

3) A főtér sarkán, a Tóthné által bebetonozott árok vonatkozásában az állami
közútkezelő  elrendelte az eredeti helyzet visszaállítását, a csapadékvíz lefo-
lyását akadályozó beton  feltörésre és az árok részben kiásásra került.  A to-
vábbi intézkedésről, mint szabálysértési hatóság gondoskodok, és az eredmé-
nyekről tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

4) A huzamosabb ideje a katolikus temetőnél „élő” vándor céllövöldések már
végleg elmentek, a felszólításomra.

5) A minden évben szokásos, a fű és parlagfű levágásáról szóló felszólítást a köz-
ség minden ingatlantulajdonosa megkapta, szükség esetén  figyelmeztetés,
majd bírságolás következik.

4. napirendi pont: A Sajólád gesztorságával működő családsegítő-gyermekjóléti
szolgálat működéséről szóló megállapodás jóváhagyása

dr. Üveges István jegyző: a tavalyi év elejétől Sajópetri székhellyel, Sajópetri és Ónod
telephellyel működő szolgálatra vonatkozó szerződést erre az évre is meg kell kötni.
A jelenlegi társulás számunkra nem kerül pénzbe, de nem is felel meg az elvárása-
inknak a  lakosainknak nyújtott ellátás hatékonysága.
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Bacsó János polgármester: a személyiségi jogok védelme miatt nem láthatunk bele pon-
tosan a munkavégzésbe, de amit láthatunk, az számunkra nem megfelelő. Kezdemé-
nyezni fogom, hogy a községre jutó 40 óra munkaidőt töltsék ki teljesen, méghozzá
Ónodon.
Tarnóczi József képviselő: az alsózsolcai példa nagyon jó, ahol minden társult települé-
sen van egy ember és a közös feladatokat a központban, Alsózsolcán végzik el. Itt is
ez lenne szükséges: egy állandó ember, lehetőleg helybeli,  a hatékony munkavégzés
érdekében.
Sedenszki Imre alpolgármester: hogyan lehet társulást váltani? Meg kell vizsgálni, hogy
van-e a váltásra lehetőség.
dr. Üveges István jegyző:  a jelenlegi szerződésben 3 hónapos felmondási idő van, ez
után, és csak év elejétől lehetséges a váltás. Kérdés, hogy ha az alsózsolcai társulás-
hoz csatlakoznánk, akkor is elegendő lenne-e csak az állami támogatás a szolgálat
fenntartásához.
Bacsó János polgármester: további problémát jelent a jelenlegi finanszírozás egyoldalú-
sága, melynek értelmében az esetleges plusz bevétellel Sajólád nem köteles elszá-
molni, de mi, ha kellene, az esetleg szükséges önrészt kötelesek vagyunk biztosítani
számukra.
Vida Miklós képviselő: azt nem lehet kérni, hogy két irányú legyen az elszámolás?
Bacsó János polgármester: javaslom a szerződés módosítását, melybe belefoglaljuk,
hogy a heti 40 óra munkaidőt községünkben töltsék ki, illetve kétirányú legyen az
esetleges fizetési kötelezettség.
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  10 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
50/2008. (V. 05.) határozata

Tárgy:  Javaslat a Sajóládi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008.
évre vonatkozó társulási szerződésének kiegészítésére

A képviselő-testület a Sajóládi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (székhely:
3572 Sajólád, Dózsa György u. 74.) 2008. évre vonatkozó, még alá nem írt Társulási Szerző-
dése  5. pontját az alábbi szövegrésszel javasolja és kéri kiegészíteni:

„Ónodon a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen heti 40 órában köteles ellátni a
tevékenységét. A heti 40 órába bele értendő az éves rendes szabadság, illetve az esetleges be-
tegszabadság arányos kiadása, valamint a szakmai továbbképzés is. A heti 40 óra Ónodon tör-
ténő munkavégzését Ónod Község Önkormányzata munkahelyi jelenléti ív vezetésével igazol-
ja.”

5. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek
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A) Vitézi megemlékezés

Bacsó János polgármester: a Magyar Hősök Napján, Drahos István, Ónodról elszár-
mazott nyugalmazott katonatiszt vitézi megemlékezést szervez, 2008. május 24.
napján 11:30 órától, melyre meghívta az ónodi képviselőket is. A rendezvényen
rövid beszéddel emlékeznénk hőseinkre és megkoszorúzásra kerülne az I. és II.
világháborús emlékmű is.
Gálné Tatár Mária képviselő:  az iskolások részéről lehetne a műsorban szavalat,
énekkari közreműködés is.
Bacsó János polgármester: kérdésem, hogy legyen-e az önkormányzat részéről be-
széd?
Sedenszki Imre alpolgármester: amennyiben nem csak a vitézi, hanem I. és II. világ-
háborús hősi megemlékezés is lesz,  akkor mindenképpen közre kell működnünk.
Bacsó János polgármester: beszéd elmondására Tarnóczi József képviselő urat sze-
retném felkérni. Kérdezném tőle, hogy elvállalja-e a feladatot?
Tarnóczi József képviselő: pillanatnyilag még nem tudom biztosra, hogy itthon le-
szek-e, de amennyiben igen, elvállalom a beszéd megírását és elmondását is. Idő-
ben szólok majd, hogy el tudok-e jönni.
Bacsó János polgármester: kíván-e még valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Mi-
vel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta az előterjesztés vi-
táját.

B) Gálné Tatár Mária intézményvezető asszony kérése a Képviselő-testület felé

Gálné Tatár Mária képviselő: a Kihívás Napja rendezvényt a szervezők összekötnék
a Gyermek Nap programjaival, így mindkettő 2008. május 21-én lenne megtartva.
A Gyermek Nap alkalmából szeretnénk ugráló várat hozatni, melyet a nap fo-
lyamán díjmentesen vehetnének igénybe az érdeklődő gyermekek. Ezen költség
biztosításához szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak hozzájárulá-
sát. /Mindenkinek személyre szóló borítékot, meghívót nyújtott át képviselő asz-
szony./
Bacsó János polgármester: természetesen segítjük az ónodi gyermeknap lebonyolítá-
sát.  A felvetéshez kíván-e hozzászólni valaki? Mivel felszólalásra senki sem je-
lentkezett, a polgármester lezárta a javaslat vitáját.

C) Török János javaslata

a) Török János képviselő: valamilyen módon vissza kellene szorítani a segélyezettek
egyre növekvő számát, vagy szigorúbban fellépni az elbíráláskor. Támogatandó öt-
letnek tartom, hogy minden 5. 000.- Ft. segély összeg után 1 nap közmunka lerovását
írjuk elő, amennyiben erre van lehetőségünk.
Bacsó János polgármester: ehhez nincs megfelelő törvényi háttér biztosítva és az ön-
kormányzati autonómia nem annyira széleskörű, hogy ezt szabályozhatná.
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b) Bacsó János polgármester: Más vonatkozásban viszont a teljes lakosságra kiterjedően
megszorításként lehetne bevezetni a hernádkaki példát, ahol vízdíjat fizetettnek az-
zal, akinek nincs beköttetve a víz a telkére.

Sedenszki Imre alpolgármester: ez lehetne így itt is, meg kell tudni a pontos lehetősége-
ket.
Bacsó János polgármester: kérném a jegyző urat, hogy járjon utána a jogi lehetőségek-
nek és a bevezetés feltételeinek.
A javaslathoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett,
a polgármester lezárta a pont vitáját.

Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb, köz-
érdeklődésre 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 dr. Üveges István
   polgármester jegyző

            Burai Jánosné                           Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő           jegyzőkönyv-hitelesítő
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         ÓNOD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  POLGÁRMESTERÉTŐL
3551 Ónod, Rákóczi  u. 64.  * Tel./Fax:  46 466-101
E-mail: polgonod@axelero.hu

Ónod Község Önkormányzata valamennyi települési képviselője, és a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok elnökei részére

…………………………………………………………. Képviselő Asszony/Úr részére

Tárgy: Meghívó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt  Képviselő Asszony/Úr  !

Tisztelettel meghívom a  2008. május 5-én,
hétfőn, a 17.00, azaz öt órai kezdettel
tartandó rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal, Ónod, Rákóczi u. 64.

Az ülés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: : Gyermekjóléti szolgálat, valamint a  Családsegítő szolgálat 2007.
évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása E: jegyző
2. napirendi pont: Jogerős és végrehajtható bírósági határozatba (ún. szennyvizes per
ítélete ) foglalt fizetési kötelezettség rendezése-  E: polgármester
3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről – E.: polgármester
4. napirendi pont: A Sajólád gesztorságával működő családsegítő-gyermekjóléti szol-
gálat működéséről szóló megállapodás jóváhagyása  E: jegyző
5. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági ké-
relmek
- vitézi megemlékezés május 24-én, 12.00 órától
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A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok

Ónod, 2008. április 29.
Tisztelettel:

Bacsó János
polgármester

Előterjesztésnek semmi nem ment ki !


