Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. július 28.-án megtartott nyilvános üléséről

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. július 28-án megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén
Meghozott határozatok:
72/2008. (VII. 28.) határozat: Az óvodai épület akadálymentesítése kivitelezőjének kiválasztása, a Takács és Társa Bt. megbízása
73/2008. (VII. 28.) határozat: Az ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában a két, összevont, szegregáltan működő, sajátos nevelési igényű tanulók osztályának megszüntetése a
2008/2009-es tanévtől kezdődően
74/2008. (VII. 28.) határozat: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda alapító okiratainak módosítása, tekintettel az intézmény nevének megváltozására, az ún. sni-s osztályok
megszüntetésére, valamint az angol nyelvi képzés beindítására
75/2008. (VII. 28.) határozat: A közoktatási intézményfenntartó társulások (Ónod-Sajópetri-Igrici,
továbbá Ónod-Igrici) társulási megállapodásainak módosítása
76/2008. (VII. 28.) határozat: Pályázat benyújtása a Sajó-folyó 2008. július 25-től kezdődő áradása miatti árvíz-védekezési költségek állam általi megtérítése céljából
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. július 28-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Burai Jánosné, Gálné Tatár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török János, Vida Miklós képviselő;
Sedenszki Imre alpolgármester távolmaradását előre jelezte;
- meghívottként: Feka Béla, CKÖ elnöke;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző.
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 Burai Jánosné és Horváth László 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: Az óvoda épületének akadálymentesítése céljából megnyert pályázathoz
kapcsolódóan a beérkezett árajánlatok felbontása, a kivitelező kiválasztása
2. napirendi pont: az ónodi iskolában a szegregált osztályok megszüntetése
(az írásos előterjesztésünket a július 11-ei ülés meghívójával egyidejűleg már postáztuk, most a szakértői véleményt küldtük meg)
3. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel a
szegregált osztályok megszüntetésére és a két tannyelvű képzés (angol) beindítására, és az
utóbbi miatt az intézmény nevének kibővítésére
4.napirendi pont: az oktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásainak módosítása, tekintettel az intézmény nevének megváltozására (a „két tannyelvű”-vel bővül az intézmény elnevezése)
5. napirendi pont: jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérelmek

1.napirendi pont: az óvoda épületének akadálymentesítése céljából megnyert pályázathoz
kapcsolódóan a beérkezett árajánlatok felbontása , a kivitelező kiválasztása
Bacsó János polgármester: felkéri Halmos Lászlót, a pályázatot író és menedzselő Aventis
Consult Kft. képviselőjét, hogy bontsa fel a kivitelezői ajánlatokat és ismertesse a benne foglaltakat a képviselő-testülettel.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: elmondja, hogy
- 3 pályázati anyag érkezett,
- közbeszerzési eljárás kiírására nem került sor, mivel a megadott összeghatárt a beruházás
nem lépi át,
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- amennyiben folyó év szeptember 25-ig nem fejeződnek be a munkálatok, akkor a kincstár az
idei évben már nem tud fizetni.
- az akadálymentesítésnek két része van, egyik a fizikai akadálymentesítés (akadálymentesített mosdók, folyosók, ajtók, stb.), a másik az info-kommunikációs akadálymentesítés (breiírásos táblák a látássérültek részére, hangjelző berendezés a hallássérültek részére, stb.)
Ezután felolvasta a vállalkozók árajánlatait:
1) Kulman Sándor építési vállalkozó (Mezőcsát, Kossuth u. 67.)
Akadálymentesítés teljes összege: 8 236 990,- Ft. + ÁFA (9 884 388,- Ft.), alábbi bontásban
 Fizikai akadálymentesítés: 7 920 828,- Ft. + ÁFA (9 504 994,- Ft.)
 Info-kommunikációs akadálymentesítés: 316 162,- Ft. + ÁFA (379 394,- Ft.)
2) MÉRNÖKBER Építőipari, Kivitelező Kft. (3535 Miskolc, Kuruc u. 53.)
Akadálymentesítés teljes összege: 7 844 812,- Ft + ÁFA (9 413 775,- Ft.), alábbi bontásban
 Fizikai akadálymentesítés: 7 553 213,- Ft. + ÁFA (9 063 856,- Ft.)
 Info-kommunikációs akadálymentesítés: 291 599,- Ft. + ÁFA (349 919,- Ft.)
3) Takács és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 15.)
Akadálymentesítés teljes összege: 7 393 968,- Ft. +ÁFA (8 872 762,- Ft.), alábbi bontásban
 Fizikai akadálymentesítés: 7 125 668,- Ft. +ÁFA (8 550 802,- Ft.)
 Info-kommunikációs akadálymentesítés: 268 300,- Ft. +ÁFA (321 960,- Ft.)
Bacsó János polgármester: megköszöni az árajánlatok ismertetését és megkéri, hogy véleményezze az árajánlatokat, illetve vállalkozókat, ezzel támpontot adva a képviselők számára a
megfelelő döntés meghozatalához.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: jelen esetben csak az ár megfelelőségét kell megvizsgálni
és az alapján dönteni, hiszen mindhárom vállalkozó ugyanazokkal a feltételekkel kell, hogy
dolgozzon és ugyanolyan feltételeknek kell megfelelniük. Amennyiben az alacsonyabb ár
hiányosságokat eredményez, az a vállalkozó felelőssége lesz, mivel rehabilitációs szakértő
lesz kirendelve az elvégzett munkálatok ellenőrzésére.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a megbízástól a kulcsátadásig minden feladatot az
Aventis Consult Kft. lát el. Ónod számára az lenne a legjobb, ha szeptember 1-jéig befejeződnének a munkálatok. Amennyiben ez nem sikerül, akkor az iskola épületében ideiglenesen
kialakíthatóak csoportszobák az óvodások részére.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: a szerződésben foglalt határidőt, illetve a legkorábbi befejezés dátumát a nyertes vállalkozóval kell megtárgyalni, erre nincs befolyásuk.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy késedelmes teljesítés esetére kötbérezés lehetősége
módunkban áll-e.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: igen, a szerződés magában foglalja.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy az árkülönbségek milyen különbségeket takarnak.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: mivel az anyagár adott, a munkáltatás költségében van
eltérés.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy kisebb változtatás lehetséges-e engedélyezési terv
nélkül.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: nem.

-5-

Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. július 28.-án megtartott nyilvános üléséről

Bacsó János polgármester: a pályázat nem az óvoda felújítására irányult, hanem kizárólag az
akadálymentesítésére. Kérdése Halmos László felé, hogy tudja-e valamelyik vállalkozót ajánlani.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: ha az árat vesszük figyelembe, akkor a Takács és Társa
Kft.-t.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy az Aventis Consult Kft-nek volt-e már kapcsolata a
vállalkozóval.
Halmos László, Aventis Consult Kft.: igen, a korábbi munkák során semmilyen probléma nem
merült fel a vállalkozóval kapcsolatban. Egy egyszerű vállalkozási szerződés megkötése szükséges, amely tartalmazza a megvalósítási feltételeket, az árat, határidőt, kötbér mértékét, stb.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata az árajánlatokhoz
kapcsolódóan. A napirendi pont vitájához kíván-e még valaki hozzászólni?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint a Takács és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft., mint kivitelező és általuk benyújtott
árajánlat elfogadható-e.
A testülete egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
72/2008. (VII. 28.) határozata
Tárgy: Az óvodai épület akadálymentesítése kivitelezőjének kiválasztása, a Takács és Társa
Bt. megbízása
1. A képviselő-testület az óvodai épület (Ónod, Iskola u. 2.) akadálymentesítése munkálatainak kivitelezésével megbízza a Takács és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (3526 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u.
15.);
2. Az akadálymentesítés teljes összege: 7 393 968,- Ft. +ÁFA (8 872 762,- Ft.), alábbi bontásban
- fizikai akadálymentesítés: 7 125 668,- Ft. +ÁFA (8 550 802,- Ft.)
- Info-kommunikációs akadálymentesítés: 268 300,- Ft. +ÁFA (321 960,- Ft.)
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására; ennek tartalmaznia kell a
kivitelezési határidőt és a kötbérigény érvényesítésének lehetőségét (az aláírt szerződés jelen határozat
mellékletét képezi).
Felelős: polgármester
2. napirendi pont: szegregált osztályok megszüntetése
Bacsó János polgármester: felkéri Vida Miklóst, az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse a
képviselő-testülettel a bizottság döntését.
Vida Miklós, mint az oktatási bizottság elnöke: Ónod Község Önkormányzat Oktatási Bizottsága 4
igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a szegregált osztályok megszüntetését Ónodon.
Bacsó János polgármester: álláspontja a korábbiakhoz képest nem változott, kéri a képviselőket,
hogy amennyiben hozzászólásuk van a elhangzottakhoz tegyék meg.
Solymosi Imréné képviselő: tartja magát az oktatási bizottság ülésén elmondott véleményéhez. A
közoktatási törvény alapján nem csak Ónodon jelent problémát a szakképzett pedagógusok
hiánya, de ezek a hiányosságok pótolhatóak szakirányú továbbképzések biztosításával. Általánosan megállapítható az a tény mely szerint országos szintű a gyógypedagógus hiány.
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Gálné Tatár Mária képviselő: véleménye szerint a szakértői véleményre alapozva kell döntést
hozni.
Kiss Bertalan képviselő: támogatja a szakértői vélemény alapján hozott bizottsági döntést.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerit a szakértés nem helytálló, sőt a szakértői vélemény
egy ’férc’ munka, be kellett volna jönniük a szakértőknek az oktatási bizottság ülésére és
helytállóan indokolni.
Török János képviselő: véleménye szerint ha teljesülne maradéktalanul minden tárgyi és személyi feltétel, akkor biztosan nem javasolná a szakértő a megszüntetést. Viszont a megszüntetés
folyamán figyelemmel kell lenni arra, hogy ez ne rójon aránytalanul nagy terhet sem a gyermekre, sem a szülőre, talán megoldást jelenthetne a külön buszos szállítás megszervezése az
érintett gyermekek számára.
Horváth László képviselő: abban az esetben, ha a szakértő lát bármilyen lehetőséget a szegregált
osztály megtartására, akkor biztosan nem támogatná a megszüntetést, egyébként a vélemény
készítője egy gyógypedagógiai iskola vezetője, így bizonyára van rálátása a feltételek meglétére.
Tarnóczi József képviselő: szerinte a szakvélemény alapvető kritériumoknak nem felel meg, a
vizsgálat egyoldalú, csak a megszüntetés alátámasztására irányul. Nem átfogó a szakértés,
csak bizonyos elemek vannak kiemelve. Ha csak pénzügyi akadálya van a további fenntartásnak, akkor szívesen felajánlja a képviselői tiszteletdíját és többi képviselőtársát is hasonló
felajánlásra kéri, biztatja.
Gálné Tatár Mária képviselő: az iskolabusz biztosítása problémákat okozhat, hiszen délután a
gyerekek nem egy időpontban végeznek, van ugyan napközis foglalkoztatás, de annak
igénybevétele nem kötelező. Továbbra is tartja véleményét, hogy a helyi összevont osztályokhoz képest sokkal jobb a miskolci iskola által biztosított osztályonkénti bontásban történő oktatás.
Török János képviselő: támogatja a felvetést, miszerint ajánlják fel a képviselők a tiszteletdíjukat
az ügy érdekében, de sajnos erre senki sem fog emlékezni, hiszen fogorvos is úgy lett Ónodon, hogy a képviselők ajánlották fel tiszteletdíjukat, de már ez is elfelejtődött.
Bacsó János polgármester: a közeljövőben sorra fog kerülni a képviselő tiszteletdíjak kérdése is,
hiszen a hatalmas hitelösszeg mellett nem biztosítottak az anyagi források ennek fedezésére.
Nagy Andrásné jogvédő civil szervezet elnöke: jogsértőnek találja megszüntetést a családok szociális helyzete miatt is, amely szociális háttér egyáltalán nem lett vizsgálva, pedig a témakör
fontos elemét képezi az emberi oldal vizsgálata. Bár tisztában van vele, hogy igen szigorúak a
feltételek, de ha akarná az önkormányzat ugyanúgy megoldhatná a működés törvényességét,
mint ahogyan igyekszik megoldani az utaztatást. További alapvető probléma, hogy sem az
iskola vezetése, sem a fenntartók nem egyeztettek a szülőkkel a terveikről, pusztán kész tények elé állították őket választási lehetőség nélkül, amely szintén jogsértő magatartás.
(Ezt követően a civil szervezet vezetője átad egy petíciót (szülők által aláírt tiltakozás) Gálné Tatár Mária intézményvezető asszonynak, ő ezt átvette.)
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a szakértői vélemény alapján, illetve az oktatási bizottság döntésének figyelembevételével szüntessék meg a sajátos nevelési igényű osztályokat.
A testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
73/2008. (VII. 28.) határozata
Tárgy: Az ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában a két, összevont, szegregáltan
működő, sajátos nevelési igényű tanulók osztályának megszüntetése a 2008/2009-es tanévtől
kezdődően
1. A képviselő-testület az ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában a két, összevont, szegregáltan
működő, sajátos nevelési igényű (sni) tanulók osztályát megszünteti a 2008/2009-es tanévtől kezdődően.
A képviselő-testület ezt a döntését az érintett ónodi tanulók oktatása törvényes feltételeinek biztosítása
céljából hozta meg, tekintettel arra is, hogy mint fenntartónak ezen közoktatási feladatot nem kötelező
ellátnia.
2. A független gyógypedagógiai szakértő által a tárgykörben készített vélemény a jelen határozat 1.
számú mellékletét képezi.
3. A miskolci Éltes Mátyás gyógypedagógiai intézménynek az érintett ónodi tanulókra vonatkozó befogadó nyilatkozata a jelen határozat 2. számú mellékletét képezi.
Felelős: jegyző
(A határozathozatalt követően Tarnóczi József képviselő távozott az ülésteremből, ahová az
ülés bezárásáig már nem is tért vissza.)
3. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása, tekintettel a
szegregált osztályok megszüntetésére és a két tanítási nyelvű képzés (angol) beindítására,
és az utóbbi miatt az intézmény nevének megváltoztatására
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy tekintettel az előbbiekben megszavazott és az oktatási
bizottság által is megtárgyalt szegregált osztályok megszüntetése miatt módosítani szükséges
az iskolai alapító okiratot, illetve a korábbi testületi ülésen elfogadott szándéknyilatkozat értelmében az iskola megnevezése bővül a két tanítási nyelvű kiegészítéssel, így ezt is fel kell
tüntetni az alapító okiratban.
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy elfogadható-e az
alapító okirat módosítása a fentiek szerint.
A testület – 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
74/2008. (VII. 28.) határozata
Tárgy: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda alapító okiratainak módosítása, tekintettel az intézmény nevének megváltozására, az ún. sni-s osztályok megszüntetésére, valamint az angol nyelvi képzés beindítására
1. A 70/2008. (VII. 11.) számú, a „Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, tekintettel Igrici Község Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozására” tárgykörű határozat mellékletébe foglalt, a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda - 2008. augusztus 1-től hatályos - alapító okirata az alábbiak
szerint módosul:
-8-

Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. július 28.-án megtartott nyilvános üléséről

A) Az 1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„1.Az intézmény megnevezése: Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda”
B) A 15.1. pont 3., és 4. francia bekezdései hatályukat vesztik, helyükre az alábbi szöveg lép:
„ Az intézmény vállalja integrált keretek között az alábbi kategóriák alapján a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását.
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető és nem vissza vezethető tartós és súlyos
rendellenességű tanulók ( dysgraphia, dyslexia, dyscalculia)
integrált oktatását,
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- testi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- érzékszervi fogyatékos tanulók integrált oktatását ( ezen belül
gyengén látó és gyengén halló gyermekek esetében).”
C) A 15.1 pontból az alábbi tartalmú francia bekezdés a hatályát veszti: „Sajátos nevelési igényű ( tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, értelmében akadályozott, középsúlyos értelmi
fogyatékos, látássérült, mozgáskorlátozott) tanulók szegregált alapfokú oktatása”
D) A 15.1. pont az alábbi új, francia bekezdéssel bővül: „ Két tannyelvű oktatás (angol nyelv)”
E) A 15.2. pontból az alábbi tartalmú francia bekezdések a hatályukat vesztik:
- „Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása ( enyhe, illetve középsúlyos értelmi képességű gyermekek integrált oktatása) – Sajópetri és Igrici óvodai tagintézmény nem látja el”
- napközi otthonos ellátás biztosítása
E) A 21.1. pont szövege az alábbira módosul:
„21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
21.1. Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
3551 Ónod, Nyéki út 4.
2. A 71/2008. (VII. 11.) számú, a „Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, tekintettel Sajópetri Község Önkormányzatának az Ónod-Sajópetri- Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépésére” tárgykörű határozat mellékletébe foglalt, a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda – 2008. augusztus 31-től hatályos - alapító okirata az
alábbiak szerint módosul:
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A) Az 1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„1.Az intézmény megnevezése: Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda”
B) A 15.1. pont 3., és 4. francia bekezdései hatályukat vesztik, helyükre az alábbi szöveg lép:
„ Az intézmény vállalja integrált keretek között az alábbi kategóriák alapján a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását.
- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető és nem vissza vezethető tartós és súlyos
rendellenességű tanulók ( dysgraphia, dyslexia, dyscalculia)
integrált oktatását,
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- testi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- érzékszervi fogyatékos tanulók integrált oktatását ( ezen belül
gyengén látó és gyengén halló gyermekek esetében).”
C) A 15.1 pontból az alábbi tartalmú francia bekezdés a hatályát veszti: „Sajátos nevelési igényű ( tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, értelmében akadályozott, középsúlyos értelmi
fogyatékos, látássérült, mozgáskorlátozott) tanulók szegregált alapfokú oktatása”
D) A 15.1. pont az alábbi új, francia bekezdéssel bővül: „ Két tannyelvű oktatás (angol nyelv)”
B) A 15.2. pontból az alábbi tartalmú francia bekezdések a hatályukat vesztik:
- „Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása ( enyhe, illetve középsúlyos értelmi képességű gyermekek integrált oktatása) – Sajópetri és Igrici óvodai tagintézmény nem látja el”
- napközi otthonos ellátás biztosítása
E) A 21.1. pont szövege az alábbira módosul:
„21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
21.1. Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
3551 Ónod, Nyéki út 4.
Felelős: jegyző
4. napirendi pont: az oktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásainak
módosítása, tekintettel az intézmény nevének megváltozására
dr. Üveges István jegyző: az elfogadott iskolai névváltoztatás miatt, amely belekerül az iskolai
alapító okiratba is, módosítani szükséges az intézményfenntartó társulás társulási megállapodását is. Értelemszerűen a két tanítási nyelvű bővítmény fog belekerülni a módosított társulási megállapodásba.
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Bacsó János polgármester: kérdése az intézményvezető asszony felé, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre minden lehetőség, hogy már a szeptemberi iskolakezdéskor bevezetésre kerüljön a két tanítási nyelv, akkor is megtehető-e ez a lépés.
Gálné Tatár Mária képviselő, intézményvezető asszony: igen van rá lehetőség, hogy csak később
induljon meg a két tanítási nyelvű képzés, mint ahogyan megváltozott az iskola neve.
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni a napirendi pont vitájához, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátott a napirendi pontot, miszerint a fent ismertetett módon elfogadható-e a társulási megállapodás módosítása.
A testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
75/2008. (VII. 28.) határozata
Tárgy: A közoktatási intézményfenntartó társulások (Ónod-Sajópetri-Igrici, továbbá Ónod-Igrici) társulási megállapodásainak módosítása
1.
A 68/2008. (VII. 11.) számú, az „Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása, tekintettel Igrici Község Önkormányzatának a társuláshoz
való csatlakozására” tárgykörű határozat mellékletébe foglalt, – 2008. augusztus 1-től hatályos Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak
szerint módosul:
A) A 7. pont első alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény
Megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda”
B) A fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések 2.1 pontja az alábbi szövegrészre
módosul:
„ 2.1 A jogutód intézmény a Lorántffy Zsuzsanna Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Ónod, melynek neve Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda névre változik.”
2.
A 69/2008. (VII. 11.) számú, az „Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása, tekintettel Sajópetri Község Önkormányzatának a
társulásból való kilépésére” tárgykörű határozat mellékletébe foglalt, – 2008. augusztus 31-től
hatályos - Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása az
alábbiak szerint módosul:
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A) A 7. pont első alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény
Megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda”
B) A fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések 2.1 pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„ 2.1 A jogutód intézmény a Lorántffy Zsuzsanna Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Ónod, melynek neve Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda névre változik.”
Felelős: jegyző
5. napirendi pont: jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérelmek
I.
dr. Üveges István jegyző: az árvízi védekezés kapcsán felmerülő költségek enyhítésére beadható az ún. „vis maior” pályázat. Ennek beadásához képviselő-testületi határozat kell, hogy a
település nem képes önerőből finanszírozni a védekezést.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy pénteken 15:46-kor érkezett a hír, hogy árvízvédelmi
készültség lett elrendelve. A védekezéshez szükséges eszközök, mint például, zsák, fólia,
40m3 kő, stb. beszerzése megtörtént. A készenlét a mai napon reggel 8:00-ig állt fent, a továbbiakban készültség elrendelése nem szükséges, délután 2-kor jelentést kell küldeni a katasztrófavédelemnek. A műszaki parancsnok Török János, a műszaki parancsnok helyettes Károly
János, az adminisztrációs ügyintézést Illés Sándorné, míg a figyelő szolgálatot Takács László
és Gáll Norbert látja el.
Kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a
polgármester szavazásra bocsátott a napirendi pont vitáját, miszerint egyetért-e a képviselőtestület a pályázat benyújtásával.
A testülete egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
76/2008. (VII. 28.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása a Sajó-folyó 2008. július 25-től kezdődő áradása miatti árvízvédekezési költségek állam általi megtérítése céljából
A képviselő-testület
1. nyilatkozza, hogy a Sajó-folyó 2008. július 25-től kezdődő áradása miatti vis maior helyzetet Ónod
Község Önkormányzata saját erejéből egészében nem tudja megoldani;
2. a Helyi Védelmi Bizottság Miskolc által a fenti napon elrendelt árvízi védekezés költségeinek állam
általi, a teljes összegre irányuló megtérítése céljából pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok
előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III.
5.) Korm.rendelet alapján.
Felelős: polgármester, jegyző
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II.
Bacsó János polgármester: ismerteti a testülettel, hogy a működésképtelen önkormányzatoknak
meghirdetett pályázaton Ónod nyert 6 millió forintot. Az összeg a kifizetetlen számlák kiegyenlítésére lesz felhasználva.
III.
Bacsó János polgármester: az AVOP-3.5.2-2006-10-0190/5.05 jelű, info-kommunikációs rendszer
kialakítására irányuló pályázat a befejező szakaszába érkezett, szinte minden házszámtábla
átvételre került kihelyezésük és annak ellenőrzése folyamatos. A beköszönő táblák hátsó oldalára kihelyezendő ’viszontlátásra’ tábla a holnapi nap folyamán lesz kész. Így most már az
elszámolásra és az átvételre kell felkészülnünk.
IV.
Dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy a korábbiakban elfogadottak alapján mikor kívánja az
önkormányzat átadni dr. Udvari Sándor posztumusz díszpolgári címét az özvegyének és családjának.
Bacsó János polgármester: a megyei közgyűlés az év folyamán megemlékezik az elhunyt orvosokról, ezzel a rendezvénnyel összekapcsolható lenne, sőt talán lehetne itt az ünnepség. Ez
viszont költséggel jár, kb. 100-200 ezer forintnyi kiadással.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy hány fő venne részt az ünnepségen.
Bacsó János polgármester: ezt egyeztetés útján mindenféleképpen tisztázni kell, hiszen helyet is
biztosítani kell a vendégek számára, amennyiben kb. 150 főről lenne szó, akkor el lehet vállalni a szervezői tevékenységet. Talán augusztus 20. ünnepe megfelelő lenne.
Feka Béla CKÖ elnöke: a Roma Hagyományőrző Nap augusztus 20-án lesz, de a délelőtti órákra
sporteseményeket szervezünk, így akkor nem ütközne a két program.
Horváth László képviselő: véleménye szerint saját szervezésű ünnepségen kell átadnia címet a
templomban.
dr. Üveges István jegyző: a protestánsoknál a presbitérium dönt, előzetesen ki kell kérni a véleményt.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy mielőtt a közgyűlésnek felajánlaná a község a megrendezés elvállalását, meg kell kérdezni a helyi református lelkészt, Victor Annát, hogy támogatja-e a rendezvény templomban történő megtartását.
Gálné Tatár Mária képviselő: szerinte mindenképpen összeköthető az ünnepség (bárhol legyen
is megtartva) egy emlékező imával.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy igaz ugyan, hogy Udvary doktor családja református
felekezetű, de azt nem tudni, hogy a közgyűléssel egybekötött ünnepség vendégei milyen
felekezetűek, így lehet nem a legcélszerűbb megoldás a templomban szervezni, talán megfelelőbb hely lenne az iskolai aula.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy mi történik abban az esetben, ha a közgyűlés nem
támogatja Ónodot, mint helyszínt a rendezvényhez.
Bacsó János polgármester: válasza, amennyiben a közgyűlés nem jön ide, akkor saját rendezvényt szervezünk a már említett augusztus 20-ai időpontra. Meghívásra kerülnek a doktor úr
családtagjai, jó barátai esetleg néhány hozzá közel álló kollégája, számukra szolid állófogadás
rendezhető. Helyszínként az aulát javasolja. Felhívja a figyelmet, hogy az augusztus 20-ai
rendezvényre a meghívóknak legkésőbb augusztus 5-ig ki kell menniük.
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V.
Kiss Bertalan az ügyrendi bizottság elnöke, képviselő: mint az ügyrendi bizottság elnöke, bejelenti,
hogy a polgármester szabadságáról visszajött.
A szabadságolás ideje alatt érkezett megkeresés a háziorvosi praxis betöltésére. Egy
felsőzsolcai orvos jelentkezett, aki havi fix 500 000 Ft-ért elvállalja az állást, de konkrétabbat
nem mondott.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy közalkalmazottként töltené-e be az állást, és az 500 000
forint az a fizetési igénye-e.
Kiss Bertalan képviselő: valószínűnek tartja, hogy igen, de pontosabb információkkal nem rendelkezik, az ajánlattevő elérhetőségét átadja.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a családi praxisjog megszűntét követő 6 hónap után
az ellátó központ delegál orvost, a be nem töltött helyekre, ebben az esetben a központ igényli
a normatívát, ők fizetnek bért is. Jó lenne fiatal orvost találni, aki hosszú távra gondolkodik.
Elmondta továbbá, hogy a helyi fogorvosi praxisjog jogosultja is segíti a keresést, az ország
orvosi egyetemein is tett ki hirdetéseket, de egyelőre ezekre még nincs reakció.
VI.
Feka Béla CKÖ elnöke: beszámolt arról, hogy a segélycsomagok kiosztása probléma nélkül
megtörtént, kb. 770 csomag került kiosztásra. A csomagok tartalmaztak lisztet, zsemlemorzsát, száraztésztát, süteményt, stb.
Bacsó János polgármester: megköszöni az osztással kapcsolatos munkavégzést és gratulál az
eredményességhez.
Gálné Tatár Mária képviselő: szintén megköszöni, hogy szerveztek ilyen csomagosztást, a viszszajelzések alapján nagyon köszönték a község lakói.
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

dr. Üveges István
jegyző

Burai Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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