Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott nyilvános üléséről

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. június 12-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Meghozott határozatok:
55/2008. (VI. 12.) határozata: Szándéknyilatkozat az önkormányzat közoktatási
feladatainak az ónodi székhellyel létrehozandó, működtetendő ÓnodHernádnémeti-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében történő
ellátására
56/2008. (VI. 12.) határozata: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integráltan történő nevelésére-oktatására
57/2008. (VI. 12.) határozata: Pályázat benyújtása a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti többletkiadásokhoz való
(felmentési időre járó illetmény, valamint végkielégítés kifizetése) központi
költségvetés általi hozzájárulás megszerzése céljából

1

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott nyilvános üléséről

Ónod Község Önkormányzata
3552 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. június 12-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselő; Burai Jánosné képviselő távolmaradását előre jelezte.
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
- meghívottként: Lukács Tibor, Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
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 Tarnóczi József
és Török János képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a
testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint,
egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, fogadott el
a testület:
1. napirendi pont: Szándéknyilatkozat közoktatási intézményfenntartó társulás
bővítésére, illetve létrehozására (későbbiekben oktatási szakértő által
eldöntendő, hogy a létrehozás vagy a bővítés a célszerűbb jogi eljárás)
Hernádnémeti és Igrici községek önkormányzataival (a két település vezetői,
illetve Igrici képviselő-testülete is már határozatban kifejezte szándékát a
társulás létrehozására Ónod gesztorságával. A előírt egyeztetések
lebonyolítása céljából most a társulás létrehozására
irányuló
szándéknyilatkozat meghozatala aktuális.)
1. napirendi pont: Szándéknyilatkozat közoktatási intézményfenntartó társulás
bővítésére, illetve létrehozására
Bacsó János polgármester: Igrici és Hernádnémeti testülete csatlakozni kíván az Ónod
gesztorságával működő intézményfenntartó társuláshoz. Ez Ónodnak is fontos, mert
így az általános iskola felső tagozatos tanulóira is megkapnánk a plussz normatívát.
Ez 45. 000.- Ft tanulónként. Ezt az általános iskola alsó tagozatosaira már
megkapjuk.
Vida Miklós képviselő: ez nem fog olyan plusz munkát generálni, amely elvégzéséhez,
ügyintézéséhez több alkalmazott kell majd?
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Bacsó János polgármester: személyi bővítés valószínűleg nem lesz szükséges, bár
többletmunka lesz. Előnye, hogy lehetőség nyílik szakmai programok adaptálására,
például Hernádnémetiben van két tannyelvű oktatás, művészeti oktatás, stb. A
székhely Ónod lenne. Hátránya lehet, hogy kialakulhatnak ún. utazótanári állások.
Gálné Tatár Mária képviselő: az utazótanároknál a változó helyen történő munkavégzés
esetén az az önkormányzat állja arányosan a költségeket, ahol éppen a feladatellátás
történik.
Bacsó János polgármester: a bér kifizetése is biztonságban lesz, mert minden egyéb
kifizetést meg fog előzni a bérek kifizetése, így Ónod dolgozóinak a bére is az első
helyre kerül az átutalásoknál.
Jelenleg az sem pontosan eldöntött, hogy a meglévő társulás folytatásaként jönne
létre Igricivel és Hernádnémetivel a társulás, vagy teljesen új létrehozása lenne
célszerű.
Nagycsécs polgármestere is megkeresett társulási szándékkal, de az ő tervük még
nagyon kezdeti stációban van, így konkrétumot nem tudok az üggyel kapcsolatban
mondani.
Tarnóczi József képviselő: nem biztos, hogy kellene Nagycséccsel társulni, az idejövő
tanulók nem feltétlenül jelentenek több pénzt, mert lehet, hogy ennek okán a helyi
tanulók esetleg elmennek.
dr. Üveges István jegyző: ha Nagycsécs is belépne a társulásba, az Ónod számára járnae anyagi előnyökkel?
Bacsó János polgármester: nem tudok olyan normatíváról, amely ilyenkor járna, mivel
Hernádnémeti és Igrici társulása esetén a maximális fejkvótára bővülne a rendszer.
Török János képviselő: tervez-e az önkormányzat bővítést?
Bacsó János polgármester: nem, nem szeretnék létszámbeli bővítést.
dr. Üveges István jegyző: mi történik akkor, ha kevés az állami normatíva?
Bacsó János polgármester: a társulási megállapodás alapján a társult településeknek
oda-vissza inkasszó joguk van a társulásból eredő fizetési kötelezettségeik egymással
szembeni behajtására. Technikai kérdés, hogy új társulást hozunk-e létre, vagy a
meglévőt visszük-e tovább, de július 30-áig mindenképpen meg kell oldani a
helyzetet, ez a dátum a normatíva igénylésének időpontja, így ha társulva igénylünk,
akkor szeptemberben már az új normatíva összeget kapjuk. Javasolom a július 5-ei
határidőt, hiszen az intézmény létrehozásának szándékát eddig kell jelezni az
Oktatási Minisztérium felé – bár ez nem önkormányzati iskolákra vonatkozik, de
nem egyértelmű a vonatkozó jogszabály megfogalmazása.
A napirendi ponthoz kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel hozzászólásra senki
sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A testület
egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

3

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott nyilvános üléséről

Ónod Község Képviselő-testülete
55/2008. (VI. 12.) határozata
Tárgy: Szándéknyilatkozat az önkormányzat közoktatási feladatainak az
ónodi székhellyel létrehozandó, működtetendő Ónod-Hernádnémeti-Igrici
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében történő ellátására
A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy
1) a 2008/2009-es tanévtől kezdődően az önkormányzat a közoktatási feladatait az
ónodi székhellyel létrehozandó, működtetendő Ónod-Hernádnémeti-Igrici Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás keretében kívánja ellátni;
2) felhatalmazza a polgármestert a társulás létrehozásához szükséges megállapodás
tervezetének elkészítésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Ezután dr. Üveges István jegyző javaslatot tett „Egyéb önkormányzati ügyek”
napirendi pont megtárgyalására.
Bacsó János polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint legyen
„Egyéb önkormányzati ügyek” napirendi pont. A testület egyhangúlag – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az új napirendi pontot.
2.napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek
A) Iskolai alapító okirat módosítása
Gálné Tatár Mária képviselő: az iskolai képesség kibontakoztató pályázathoz lenne
szükséges az alapító okirat módosítása. A kiemelt feladatok között már eddig is
szerepelt a HH-s (hátrányos helyzetű) gyermekek oktatása, de a HHH-s
(halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek még nem szerepelnek benne. Ennek
megjelenítésére lenne szükség az alapító okiratunkban.
Bacsó János polgármester: a felvetéshez kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint kibővíthető-e az
iskola alapító okirata a kért kiemelt feladattal. A testület egyhangúlag – 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
56/2008. (VI. 12.) határozata
Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
alapító okiratának módosítása tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integráltan történő nevelésére-oktatására
1. Az 57/2007. (VIII. 16.) határozattal elfogadott Alapító Okirat 15.1. pontja az alábbi
bekezdésekkel bővül:
„Az oktatási miniszter által kiadott, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere alapján végzett
nevelés-oktatás.”
„A hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének kibontakoztatása, képességeinek
fejlesztése.”
2. Az Alapító Okirat 15.2. pontja, az Óvodai feladat kiemelt feladata az alábbi
bekezdéssel bővül:
„ A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és a hátrányos helyzetű gyermekek
személyiségének fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése
felzárkóztatása, a gyermekvédelemből az intézményegységre háruló feladatok ellátása.”
Felelős: intézményvezető, jegyző
B) Sajópetri létszámleépítése miatti pályázat beadásának tudomásul vétele
dr. Üveges István jegyző: Sajópetri megkereste a hivatalt a létszám leépítési pályázata
kapcsán. Miután Ónod a társulás székhelytelepülése, mi vagyunk jogosultak a
létszámleépítésből eredő kiadások állam általi visszatérítése céljából a pályázatot
beadni. Ehhez kell most – a tavalyihoz hasonló – határozatot hoznia a testületnek.
Bacsó János polgármester: a ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést. A testület
egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
57/2008. (VI. 12.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán
felszabaduló létszám miatti többletkiadásokhoz való (felmentési időre járó
illetmény, valamint végkielégítés kifizetése) központi költségvetés általi hozzájárulás
megszerzése céljából
1. A képviselő-testület – a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja alapján, „Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatása" jogcímen, - pályázatot nyújt be az önkormányzat
intézményeiben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló
létszám miatti, az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.)
rendeletében előírt döntéshez kapcsolódó 2008. évben esedékes jogszabályi kötelezettsége

5

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott nyilvános üléséről

(felmentési illetmény, végkielégítés kifizetése) teljesítéséhez a központi költségvetés
hozzájárulásának megszerzése céljából.
2. Ónod Község Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy fenntartói körén belül a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség.
Felelős: polgármester, jegyző
C) A háziorvosi pályázat aktualitásai
dr. Üveges István jegyző: a mai nap folyamán volt érdeklődő a háziorvosi állás
ajánlatunkra. A probléma a jelentkezővel, hogy nincs háziorvosi szakvizsgája,
ideggyógyászként dolgozik jelenleg. Ha végképp nem tudunk megfelelő pályázót
találni, akkor az egészségügyi alapellátási központ közvetíthet ki olyan személyt, aki
elvállalja, de ez csak a korábbi háziorvos, Udvary Doktor halála beálltát követő 6
hónap letelte után lehetséges.
Tarnóczi József képviselő: mikor jár le a család praxisjoga?
dr. Üveges István jegyző: 2008. április 1-jétől számítva 6 hónap. Az első pályázati
felhívásunkra a beadási határidő már letelt, de írásos formában pályázat részünkre
nem érkezett. Még kétszeri megjelenés biztosított az Egészségügyi Közlönyben.
Bacsó János polgármester: sajnos nem vonzó a háziorvosi állás, valószínűleg a nem
elégséges állami finanszírozás miatt. Egyelőre nincs más lehetőségünk, várunk, hátha
akad potenciális érdeklődő.
Bacsó János polgármester: Dr. Udvary Sándor Zoltán, volt háziorvosunk és képviselőtestületi tagunk díszpolgárrá avatására a legjobb időpont, véleményem szerint a
július 1-jén megrendezésre kerülő Semmelweis Nap lenne.
A díszpolgári díszoklevél és emlékplakett megtervezéséhez, illetve kiválasztásához
segítséget kérnék, milyen formát öltsenek ezek.
Gálné Tatár Mária és Horváth László képviselők felajánlották segítségüket.
D) Gesztelyi megkeresés
Bacsó János polgármester: a gesztelyi polgármester megkeresett egy pályázati ajánlattal,
ami a szennyvízhálózat fejlesztését, felújítását célozná, de semmi konkrétumot nem
tudott, vagy nem akart mondani a pályázatról. Csatlakozás esetén Gesztely lenne a
gesztortelepülés, az önrész mértéke 20%. Kértem írásos beszámolót, amit majd
véleményezni fogok. A KEOP-1.2.0. számú pályázatról lehet szó, utána fogok járni, a
környezetvédelmi minisztérium honlapján valószínűleg megtalálható a kiírás.
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Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb,
közérdeklődésre számot tartó kérdése, javaslata, hozzászólása?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.
K.m.f.
Bacsó János
polgármester

Tarnóczi József
jegyzőkönyv-hitelesítő
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dr. Üveges István
jegyző

Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő
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ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL
Ú

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
önkormányzatok elnökei részére
…………………………………………………………. Képviselő Asszony/Úr részére
Tárgy: Meghívó képviselő-testületi ülésre
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr !
Tisztelettel meghívom a 2008. június 12-én, csütörtökön, 17.30 órai

kezdettel
tartandó rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésre.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.)
Az ülés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: Szándéknyilatkozat közoktatási intézményfenntartó társulás
bővítésére, illetve létrehozására (későbbiekben oktatási szakértő által eldöntendő,
hogy a létrehozás vagy a bővítés a célszerűbb jogi eljárás) Hernádnémeti és Igrici
községek önkormányzataival (a két település vezetői, illetve Igrici képviselő-testülete
is már határozatban kifejezte szándékát a társulás létrehozására Ónod
gesztorságával. A előírt egyeztetések lebonyolítása céljából most a társulás
létrehozására irányuló szándéknyilatkozat meghozatala aktuális.) – E.: polgármester

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Ónod, 2008. június 11.
Tisztelettel:
Bacsó János
polgármester
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