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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Képviselő-testülete
2008. szeptember 9-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Elfogadott rendeletek:
12/2008. (IX. 10.) rendelet: az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról (2008. év I. félévi bevételeket és kiadások)
13/2008. (IX. 10.) rendelet: az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról (Ónod-Igrici Közokt. Int. Társulás költségvetésének
beépítése)
14/2008. (IX. 10.) rendelet: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól szóló 8/2002. (X. 29.) rendelet módosításáról (a tiszteletdíj eltörlése)

Meghozott határozatok:
77/2008. (IX. 09.) határozat: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi I. fél éves
gazdálkodásáról
78/2008. (IX. 09.) határozat: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda beszámolója
a 2007/2008-as tanévben végzett tevékenységről
79/2008. (IX. 09.) határozat: A „Megbízás dr. Wirtz Ferenc részére, a helyettesítő háziorvosi
teendők ellátására” tárgykörű, 22/2008. (III. 13.) számú határozat módosítása
80/2008. (IX. 09.) határozat: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2008. évi pályázati fordulójához, a helyi pályázat kiírása
81/2008. (IX. 09.) határozat: A rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása
82/2008. (IX. 09.) határozat: Az ún. szennyvizes per miatti adósságrendezést megindító
határozat visszavonása
83/2008. (IX. 09.) határozat: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
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Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. szeptember 9-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, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselő;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők jelenléti
aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr.
Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török János és Tarnóczi József képviselőket
javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testület
egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint,
egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, fogadott el a
testület:
1. napirendi pont: jelentés a lejárt határidejű határozatokról – E.: polg.
2. napirendi pont: az önkormányzat 2008. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalása – E.: polg.
3. napirendi pont: az iskolatársulás ez évre vonatkozó költségvetésének elfogadása,
Igrici csatlakozása miatt a költségvetési rendelet kiegészítése (a konkrét, csak a
pedagógusok béreit tartalmazó táblázatokat legkésőbb a testületi ülés megkezdése előtt
osztjuk ki) – E.: jegyző
4. napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetőjének beszámolója az intézmény 2007/2008-as tanévben végzett
tevékenységéről – E.: int.vez.
5. napirendi pont: a helyettesítő háziorvossal kötött szerződés érvényességi idejének
meghosszabbítása 2009. február 26-ig, az új orvos megválasztásának aktualitásai –
E.: polgármester
6. napirendi pont: csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz – E.: polg.
7. napirendi pont: a rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása – E.: pol.
8. napirendi pont: az önkormányzat gazdálkodásának átvilágításáról szóló szakértői
jelentés, mint vitaanyag megtárgyalása (az elkészítése folyamatban van, a testületi ülés
előtt osztjuk ki) – E.: polg.
9. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, kérdések
- a Sajóládi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat szerződése felmondásának
aktualitásai – E.: polg.
- a májusban a szennyvizes per miatt hozott, az adósságrendezést megindító
határozat visszavonása, továbbá a zárszámadási rendelet kiegészítése új
mellékletekkel, a közigazgatási hivatal kérésének megfelelően - E.: polg.
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Tarnóczi József képviselő napirend előtti felszólalási lehetőséget kér.
Bacsó János polgármester megadja a szót Tarnóczi József képviselőnek.
Tarnóczi József képviselő: intézményvezető asszonyhoz intézi kérdését: azokat a gyermekeket,
akik nem ide járnak iskolába, de ónodi lakosok, miért nem engedik be az iskola
sportpályájára délután kézilabdázni?
Gálné Tatár Mária intézményvezető: azokat a gyermekek, akiknek nincs dolguk az iskola
területén, az ő utasítására nem engedi be a szolgálatot teljesítő őr.
Tarnóczi József képviselő: konkrét, sportolási céllal mentek volna a gyerekek a pályára. Az a
pálya a községé, nem az iskoláé.
Gálné Tatár Mária intézményvezető: a pálya az iskola területén található ,tanítási idő után
semmi keresnivalójuk nincs ott a gyerekeknek.
Bacsó János polgármester: intézményvezető asszonnyal ért egyet, akinek nincs dolga az iskola
területén, az ne tartózkodjon ott.
Véleménye szerint zárják le ezt a vitát, és a testületi ülést az előterjesztett napirend alapján
folytassák.
1. napirendi pont: jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
Bacsó János polgármester:
A.) Pályázatok aktualitásai:
virágosítási pályázat: megtörtént az elszámolás, a kifizetést várjuk.
óvoda akadálymentesítése: megfelelően haladnak a munkálatok, az átadási határidő
szeptember 25.
egészségügyi központ felújítása: megtörtént a befogadása
árvízi vis maior pályázat: pályázatunkat befogadták
iskolafelújítás: pályázatunkat elutasították
hulladékszállítás: a pályázatot megnyertük, szerződéskötési szakaszban van
falubusz pályázat: befogadták, de több információ ezzel kapcsolatban nincs
digitális táblák: nincs információ ezzel kapcsolatban.
Kastélykert utcára vonatkozó pályázat: befogadták
B.) a ládi focicsapat a pályájuk felújítása miatt Ónodon játszik ősszel
C.) az Udvary Doktor Úr részére posztumusz adományozott díszpolgári cím szeptember 6án átadásra került ünnepség keretében.
D.) a szegregált osztályok megszüntetésre kerültek, a tanulók szállítása, kísérete megoldott.
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E.) az iskolai létszámleépítés megvalósítása
Júniusban 1 fő pedagógus, augusztus 25-ei dátummal szintén 1 fő pedagógus kérte
áthelyezéssel a munkaviszonyának megszüntetését. 2 fő pedagógusnak az intézményvezető
szüntette meg a munkaviszonyát, akik közös megegyezéssel kérték áthelyezésüket. 1 fő
pedagógusnak októberben jár le a szerződése. 1 főnek a munkából való távolmaradása
miatt még nem megoldott a munkaviszony megszüntetése.
A nevelőtestület 1 fő matemetika- fizika szakos pedagógusal, 1 fő angol szakos
pedagógussal, 1 fő részmunkaidős testnevelés szakos pedagógussal, valamint 1 fő
vállalkozóként dolgozó kémia-biológia szakos pedagógussal bővült.
Jelenleg 3 fő pedagógus anyai örömök elé néz.
Gálné Tatár Mária intézményvezető: a megjelent újságcikk szerint 72 fővel csökkent a
gyermeklétszám. Valójában 67 fővel csökkent a létszám, de ebből 20 fő a megszüntetett
SNI-s gyermek, 16 gyermeket pedig egyéb okokból írattak ki a szülők: hatosztályos
gimnáziumba járnak, nevelőszülőktől elkerült gyermekek, elköltözött családok gyermekei.
Összesen tehát 31 gyermeket vittek el ténylegesen az szülők.
Horváth László képviselő: volt egy régebbi döntés, miszerint 11+3 tanulócsoport indítható,
viszont ebben az évben 10+3 tanulócsoport indult. Kérdése, hogy szükséges-e a 11+3
csoport?
dr. Üveges István jegyző: a 11+3 a maximálisan indítható csoport.
Feka Béla CKÖ elnök: sokan keresik meg őt a miskolci Éltes Mátyás Általános Iskolával
kapcsolatban, - ahová a szegregált osztályok megszűnése után járnak a gyerekek. A
szülőktől nagyon rosszakat hallott az intézményről. A gyerekeket molesztálják, a
pedagógusok ütik őket. Szeretné, hogy egy Polgármester Úrnak is alkalmas napon
együtt menjenek be az iskolába, mert ő szeretné látni, hogy mi folyik ott.
Sedenszki Imre alpolgármester: jegyző úrnak kellene írnia egy levelet az illetékes iskolának.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valakit?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
2. napirendi pont: az önkormányzat 2008. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalása – E.: polg.
I.
Bacsó János polgármester: megadja a szót Gálné Tatár Máriának, a Pénzügyi Bizottság
elnökének.
Gálné Tatár Mária PÜ.Biz.elnöke: a Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2008. évi I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadni javasolja, a kiküldött
táblázatoknak megfelelően.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat
nélkül- az alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
77/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi I. fél éves gazdálkodásáról
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi I. fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a jelen
határozat 1., 2., 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 4/c, 5/a és 5/b számú mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
II.
Dr. Üveges István jegyző: mivel év közben az eredeti költségvetési rendeletben még nem
szabályozott bevételek és kiadások is keletkeztek, ezek átvezetése is szükséges. Emiatt
módosítani kell, pontosabban ki kell egészíteni egy új melléklettel a rendeletet. Ez a
melléklet is az előterjesztéssel együtt kiküldésre került a képviselőknek.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
12/2008. (IX. 10.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról
l. §
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a jelen rendelet mellékletét képező, a Rendeletben még nem szabályozott 2008. év I. félévi
bevételeket és kiadásokat tartalmazó, új, 10. számú melléklettel egészül ki.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. 09.10.

dr. Üveges István jegyző

dr. Üveges István jegyző
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3. napirendi pont: az iskolatársulás ez évre vonatkozó költségvetésének elfogadása,
Igrici csatlakozása miatt a költségvetési rendelet kiegészítése
Bacsó János polgármester: megadja a szót Gálné Tatár Máriának, a Pénzügyi Bizottság
elnökének.
Gálné Tatár Mária PÜ. Biz. elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja, a kiküldött táblázatnak megfelelően.
Dr. Üveges István jegyző: a törvényi előírás szerint a közös intézmény költségvetésének a
székhelytelepülés, vagyis Ónod költségvetési rendeletébe kell beépülnie.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
13/2008. (IX. 10.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról
l. §
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a jelen rendelet mellékletét képező, a Rendeletben még nem szabályozott, az Ónod-Igrici
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
Óvoda költségvetését tartalmazó, új, 11. számú melléklettel egészül ki.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. 09.10.

dr. Üveges István jegyző

dr. Üveges István jegyző
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4. napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetőjének beszámolója az intézmény 2007/2008-as tanévben végzett
tevékenységéről – E.: int.vez.
Bacsó János polgármester: megadja a szót Vida Miklósnak, az Oktatási Bizottság elnökének.
Vida Miklós Okt. Biz. elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az
óvoda, valamint az iskola beszámolóját elfogadásra javasolja.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Gálné Tatár Mária intézményvezető: fontosnak tartja megemlíteni, hogy júniusban belső
pályázat kiírására került sor a tagintézmény vezetői állás betöltésére. Mivel egyik kollega
sem adta be a pályázatát, kinevezte Horváth Lászlót, akinek a munkájához ezúton is sok
sikert kíván.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda és
iskola beszámolóját.
A testület egyhangúan, 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
78/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2007/2008-as
tanévben végzett tevékenységről
A képviselő-testület a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda beszámolóját a 2007/2008-as
tanévben végzett tevékenységről a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
5. napirendi pont: a helyettesítő háziorvossal kötött szerződés érvényességi idejének
meghosszabbítása 2009. február 26-ig, az új orvos megválasztásának aktualitásai –
E.: polgármester
Bacsó János polgármester: jegyző úrtól kérdezi, hogy miért február 26-ig kell
meghosszabbítani a szerződést?
dr. Üveges István jegyző: Dr. Udvary Sándor február 26-án halt meg. Augusztus 26-án járt le
a határideje a családnak, hogy eladja a praxist. A jelenleg is helyettesítő, DR. Wirtz
Ferencnek 6 hónapra szól a szerződése április 1-től.
Kérés a testület felé, hogy maximum 2009. február 26-ig hosszabbítsa meg Dr. Wirtz Ferenc
szerződését. Ő vállalja eddig a helyettesítést.
Bacsó János polgármester: reális időt kell szabni a pályázatra.
Javasolja, hogy az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés után válasszon a testület
orvost. Véleménye szerint az lenne a legjobb, ha a testületnek előterjesztésként egy
táblázatos formában küldenénk ki a pályázók adatait, elgondolásait, egyéb igényeit. Így
áttekinthető lesz mindenki számára.
Tarnóczi József képviselő: a referenciákat is be kell gyűjteni, mert azok is nagyon fontosak.
Bacsó János polgármester: konkrét napot kell kijelölni az elbírálásra, és a pályázatok
beérkezési határidejére is.

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. szeptember 9-án megtartott nyilvános üléséről
- 10 -

Tarnóczi József képviselő: a család mondott már valamit az eszközök árára vonatkozóan?
Bacsó János polgármester: nem mondtak árat.
dr. Üveges István jegyző: a praxis működtetési feltételeinek biztosítása elvileg, a jogszabály
szerint teljes egészében, az orvosi felszereléssel együtt az önkormányzat feladata.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
79/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: A „Megbízás dr. Wirtz Ferenc részére, a helyettesítő háziorvosi teendők ellátására”
tárgykörű, 22/2008. (III. 13.) számú határozat módosítása
A képviselő-testület
1. a „Megbízás dr. Wirtz Ferenc részére, a helyettesítő háziorvosi teendők ellátására” tárgykörű,
22/2008. (III. 13.) számú határozat mellékletének (Megbízási szerződés) 4. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„4./ Megbízó a megbízást 2008. év április hó 1. napjával kezdődően 2009. február 26. napig
terjedően határozott időre adja, Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól határozott időre
vállalja, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben Megbízó új háziorvost választ, ezen szerződés érvényét
veszti a megválasztott háziorvos első munkanapján.”
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontba foglalt Megbízási szerződés módosításának aláírására.
3. az orvosi állás vonatkozásában a pályázatok beadási határidejét annak az Egészségügyi Közlöny
következő lapszámában történő megjelenését követő 15. napban állapítja meg.
Felelős: polgármester, jegyző

6. napirendi pont: csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz-E.: polg.
Bacsó János polgármester: a tavalyi évhez hasonlóan idén is mindenképpen javasolja a
csatlakozást.
A napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az alábbi
határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
80/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2008. évi pályázati
fordulójához, a helyi pályázat kiírása
1. Ónod Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2008. évi pályázati fordulójához.
2. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2008. évi pályázati
fordulója helyi pályázatát kiírja, az Ösztöndíjpályázatba foglalt tartalommal.
3. A helyi pályázati felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Felelős: polgármester, jegyző

7 .napirendi pont: a rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása
Bacsó János polgármester: a jelenlegi nehéz helyzetben nagy szüksége van az
önkormányzatnak erre a hitelre, ezért javasolja, hogy mindenképpen hosszabbítsák meg az
immár 5 éve kötött szerződés érvényességét. Az utolsó módosításnál még nem dőlt el az
ún. szennyvizes per kimenetele, ezért akkor csak pár hónapot mert hosszabbítani a bank.
Most már hosszabb időtartamra is hajlandó kötelezettséget vállalni.
A napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül –az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
81/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: A rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása
A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat és a Raiffeisen Bank Rt. Miskolci Fiókja (3527
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.) között 2004. december 23-án létrejött MF-13/2004. számú
bankszámlahitel-szerződés (rulírozó hitel) módosításához, a szerződés érvényességének 2009.
augusztus 14-ig történő meghosszabbításához.
8. napirendi pont: vitaanyag az önkormányzat gazdálkodása hiányának csökkentése
módjáról
Bacsó János polgármester: a könyvvizsgálói átvilágításra szeptember 15-e a testület által
kijelölt határidő. Az anyag elkészült, főként a helyi adó beszedése terén mutatkozik első
olvasásra nagyobb bevételi lehetőség. Alaposan utána nézett ennek a kérdésnek, egyeztetett
az adóügyi előadóval.
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Ennek során bizonyossá vált előtte, hogy a közel 20 millió forintos kint levőség túlnyomó
része gépjárműadó, olyan gépkocsiké, amelyek már régóta nincsenek forgalomban,
nagyrészük még a tsz-es időből húzódik kamatostul, de a számítógépes rendszerből ezeket
nem lehet törölni.
Összességében elmondható, hogy ezen vitaanyag alapján érdemi megtakarítás nem érhető
el.
Kérdés, hol és hogyan lehet tényleges forrásokat felkutatni.
dr. Üveges István jegyző: az önkormányzat pénzügyi kondíciójára mindenképpen hatást
gyakorol az, hogy a más települések iskolájába beíratott gyermekek után 5.000.000 Ft-ot kell
majd visszafizetni év végén az állam részére, hiszen rájuk is meg lett igényelve a normatíva.
Ennek az igénylésekor még nem lehetett tudni, hogy ilyen számban mennek el Ónodról
tanulók.
Török János képviselő: szerinte a vásárban több bevétel lenne, ha a központban árusítóktól
több pénzt szednénk be.
Vida Miklós képviselő: véleménye szerint a vásárban ellenőrizni kellene azokat a
munkatársakat, akik a jegyeket kiadják. Főleg a parkolókban, illetve a malacvásárban van
gond.
Bacsó János polgármester: képviselő társa ellenőrzési javaslatát csak önkéntes alapon, a
testületi tagok bevonásával lehetne megoldani, esetleg szúrópróba-szerűen.
A napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
(Az Ortó Istvánné könyvvizsgáló által készített, 2008. szeptember 9-ei keltezésű, „Előzetes egyeztető
anyag Ónod Község Önkormányzata költségvetési egyensúlyának elemzése, javaslattétel a hiány
csökkentésére” tárgykörű, két oldalas írás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, kérdések
A) a Sajóládi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat szerződése felmondásának aktualitásai
Bacsó János polgármester: a szolgálat által nyújtott szolgáltatás nincs összhangban a község
igényeivel, az önkormányzat elvárásaival. Erről már több testületi ülésen szó volt.
Tárgyalásokat folytatott más önkormányzatokkal társulás céljából, Felsőzsolcával is. A
gond az, hogy ha olyan családsegítőt szeretnénk, aki a hét minden napján Ónodon végzi a
munkáját, az önkormányzatunknak plussz anyagi kiadást jelentene. Semmiképpen nem
jönnénk ki nullszaldósra. Ezzel szemben most Sajólád, mint székhelytelepülés nem kér
tőlünk hozzájárulást. Ilyen információk birtokában megfontolandó a mostani szerződés
felmondása.
Egyébként a felsőzsolcai polgármesterrel építésügyi hatósági ügyben is tárgyalt. Arról,
hogy egy ottani építésügyes ügyintéző áttekintené, rendbe tenné az önkormányzat ilyen
tárgyú iratait, folyamatban lévő ügyeit.
B) a májusban a szennyvizes per miatt hozott, az adósságrendezést megindító határozat visszavonása
Dr. Üveges István jegyző: májusban az adósságrendezés megindítását be kellett jelentenünk a
megyei közigazgatási hivatalnak is. Ezt meg is tettük. Viszont a probléma hitelfelvétellel
oldódott meg az adósságrendezés helyett. Most az akkori határozatot kellene vissza vonni,
már csak azért is, hogy a közig. hivatalban is le tudják zárni az ügyet.
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Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
82/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: Az ún. szennyvizes per miatti adósságrendezést megindító határozat visszavonása
A képviselő-testület az 51/2008. (V. 13.) számú, „Felhatalmazás a polgármester részére az
adósságrendezési eljárás azonnali kezdeményezésére, a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30. 025/2008/14.
ítéletébe foglalt, az ún. szennyvizes perhez kapcsolódó fizetési kötelezettség rendezése céljából”
tárgykörű határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy a tartozást az önkormányzat az 52/2008.
(V. 19.) határozat alapján hitelfelvétellel rendezte.
C) Az óvoda és iskola új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
dr. Üveges István jegyző: az új szmsz-re Igrici Község csatlakozása miatt van szükség.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
83/2008. (IX. 09.) határozata
Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása
A képviselő-testület az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat
mellékletébe foglalt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: jegyző, int.vez.
D) Egyéb képviselői javaslatok, kérések:
Török János képviselő: úgy érzi, most jött el az ideje annak, amit ő már nagyon régen
szorgalmaz, hogy a képviselők mondjanak le a tiszteltdíjukról az óvoda javára.
Bacsó János polgármester: ő személy szerint ellenzi a tiszteletdíjról való lemondást, de ha a
képviselők így döntenek, legyen.
Solymosi Imréné képviselő: ő szívesen lemond, de nem az óvoda javára.
Burai Jánosné képviselő: csatlakozik az előtte szóló képviselőtársához.
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dr. Üveges István jegyző: meg lehet szüntetni a tiszteletdíjat, de azt nem lehet, hogy valahova
felajánlani. Ebben az esetben a képviselőknek saját zsebükből kellene fizetni a tiszteletdíj
után a tb-járulékot.
Ha a testület lemond a tiszteletdíjról, az benne marad a költségvetésbe, és például az
óvodai épület akadálymentesítés pályázati önrészének egy részét ebből lehet finanszírozni.
De a két testületi döntés között semmilyen összefüggés nem lehet.
Tarnóczi József képviselő: a lemondás érinti az alpolgármesteri tiszteletdíjat is?
Sedenszki Imre alpolgármester: ez az én saját döntésem a törvény alapján.
Vida Miklós képviselő: ő is lemond a tiszteletdíjról, de csak akkor, ha meghatározzák, hogy
minek a javára mondanak le.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
14/2008. (IX. 10.) rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
8/2002. (X. 29.) rendelet módosításáról
1. §
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
8/2002. (X. 29.) rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) „ A képviselők tiszteletdíja 2008. október 1-től 0 Ft/hó (azaz nulla forint havonta).”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. szeptember 10.

dr. Üveges István jegyző
dr. Üveges István jegyző

Török János képviselő: a volt szeméttelepre már megint illegálisan viszik a szemetet. Valamit
csinálni kellene velük.
Kiss Bertalan képviselő: az a terület osztatlan közös tulajdon.
Burai Jánosné képviselő: tényleg volt lomtalanítás?
Török János képviselő: volt, de már nagyon korán elvitték a szemetet.
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Sedenszki Imre alpolgármester: a szemétszállító cég szólt az önkormányzatnak?
dr. Üveges István jegyző: igen, szólt az önkormányzatnak, de csak az utolsó napokban került
a lakosság elé az értesítés.
Bacsó János polgármester: a jövőben jobban oda kell figyelni az ilyen ügyekre.
Solymosi Imréné képviselő: a pályázaton elnyert házszámtáblát hova kell elhelyezni?
dr. Üveges István jegyző: az épület utcafronti homlokzatfalára, a helyi rendeletnek
megfelelően.
Török János képviselő: meddig van joga az önkormányzatnak a falun kívül felszólítani valakit
parlagfű miatt?
dr. Üveges István jegyző: emiatt a falun kívül nekünk nincs jogunk felszólítani senkit,
külterületen csak a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, illetve a földhivatal járhat el. Mi
csak jelzéssel, feljelentéssel élhetünk feléjük.
Bacsó János polgármester: Muhiban IV. Béla királyról szobor készül. A nyári ünnepségen látta
a makettjét is.
Lehetőség van arra, hogy Ónodon II. Rákóczi Ferencet ábrázoló szobor készülhessen.
A készítők felkutatnak minden olyan pályázati és egyéb lehetőséget, melynek segítségével
elkészülhet a szobor. Ez kb. 2-3 év múlva várható. A szobrász minősített, a képzőművészeti
lektorátus által nyilvántartott szobrász.
Lukács Tibor RKÖ elnöke: hol lenne a szobor?
Bacsó János polgármester: azt a készítők döntik el. Már több helyen készített fényképeket a
faluban a művész, több helyet alkalmasnak talált a szobor elhelyezésére.
Lukács Tibor RKÖ elnöke: mi ennek az anyagi vonzata?
Bacsó János polgármester: ők segítenek a pályázati források felkutatásában.
Tarnóczi József képviselő: Muhiban alapítvány jött létre erre a célra.
Solymosi Imréné képviselő: polgármester úrhoz szól: kéri és javasolja, hogy az esetleges
következő önkormányzati létszámleépítésnél körültekintőbbek legyenek, a lehető
leghamarabb közöljék az érintettekkel a fájdalmas döntést.
Köszöni a képviselőknek a bizalmat, akik támogatták, és azt is köszöni, akik úgy gondolták,
hogy neki itt kell befejezni az ónodi munkáját. A képviselői munkáját a továbbiakban is
folytatni kívánja.
Köszöni, hogy meghallgatták, nem kér reagálást.
Bacsó János polgármester: ő mindenképpen reagálni szeretne.
A munkavállaló és a munkáltató közötti konfliktus kizárólag a két félre tartozik. Ennek az
ügynek a hangulata teljesen átragadt a községre. Véleménye szerint semmiképpen sem
tartozik a munkavállaló és munkáltató ügye a gyerekekre.
Kérdezi Gálné Tatár Máriától, hogy ő beszélt-e a gyerekeknek erről az ügyről?
Gálné Tatár Mária képviselő, int. vez.: nem.
Solymosi Imréné képviselő: ő sem mondott a gyerekeknek semmit.
Tarnóczi József képviselő: ő már korábban elmondta polgármester úrnak testületi ülésen is,
hogy mi várható a tanári karban, és sajnos igaza lett.
A pedagógusok egy része félt, hogy mi lesz velük, nem érezték biztosnak Ónodon a
jövőjüket. Kérdezi polgármester úrtól, hogy mégis mire számított a közhangulatot illetően ?
Így, a mostani helyzetben nem lehet szakmai fejlődésről beszélni.
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Bacsó János polgármester: azért nem lépett, mert nem alkalmaz olyan módszereket, hogy a
szabad iskolaválasztás ellen agitáljon.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése polgármester úrhoz szól: mit keresett a polgármester az ő
munkahelyi, munkaüggyel kapcsolatos meghallgatásán?
Bacsó János polgármester: az intézményvezető hívta meg.
Solymosi Imréné képviselő: ő úgy tudja, hogy a polgármester akart ott lenni.
Tarnóczi József képviselő: kérdését Gálné Tatár Mária intézményvezetőhöz intézi: hogy
lehetséges olyan, hogy egy távozó pedagógus után elvisznek egy teljes osztályt más
településre? Az természetes, hogy ha egy tanítót elbocsátanak a munkahelyéről, a hozzá
ragaszkodó tanulókat a szülők elviszik.
Gálné Tatár Mária képviselő, int. vez.: ennek a sorrendje pontosan fordítva történt, ugyanis
először vitték el a gyerekeket, és csak utána jött szóba az osztályt tanító pedagógus
elbocsátása.
Egyébként a folyamat ellen senki nem lépett , viszont a folyamat mellett igen.
Tarnóczi József képviselő: az iskolában lévő folyamatokból egyenesen következett, hogy a
szülők a gyermekeket elviszik innen.
Egy héttel a tanévkezdés előtt tulajdonképpen nem volt felső tagozatos tanári kar.
Lukács Tibor RKÖ elnök: Gálné Tatár Máriától kérdezi, hogy elküldte Solymosi Imrénét?
Gálné Tatár Mária képviselő, int. vez.: miután szinte az egész osztályt elvitték, Solymosi
Imrénének megszűnt az osztálya.
Sedenszki Imre alpolgármester: ebben az ügyben nem lehet eleganciáról beszélni. Véleménye
szerint ez az egész létszámleépítés illetve gyerekelvitel egy előre megírt forgatókönyv
alapján történt. A szülői petíciónál már látható volt a következmény.
Gálné Tatár Mária képviselő, int. vez.: ha ő olyan aljas lenne, mint amilyennek Tarnóczi József
képviselő úr mondja, neki jogában állt volna Solymosi Imrénét nem elengedni.
Solymosi Imréné képviselő: ő azt a létszámleépítést sem szavazta meg, ami azokat érintette,
akiket ő nem szeret. Az élet most adott neki egy lehetőséget. Munkanélküliként nem tudna
megélni.
Gálné Tatár Mária képviselő. int. vez.: Solymosi Imréné nem maradt volna munka nélkül, ha
elmegy az iskolából, egy másik intézményben nyugodtan kezdhette volna a tanévet.
Solymosi Imréné képviselő: ő mondta az intézményvezetőnek, hogy inkább elmegy magától,
csak hagyják már őt végre békén.
Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e valakinek egyéb,
közérdeklődésre számot tartó felvetése, kérdése, javaslata?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját, majd bezárta a nyilvános képviselő-testületi ülést.
K.m.f.
Bacsó János
polgármester

Tarnóczi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő

