Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. október 14.-én közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. október 14-én megtartott
falugyűléssel (közmeghallgatással) egybekötött rendkívüli nyilvános üléséről
Meghozott határozatok:
84/2008. (X. 14.) határozata: Pályázat kiírása az Ónod-Muhi felnőtt háziorvosi álláshely betöltésére, az elbírálás időpontjának kitűzése
85/2008. (X. 14.) határozata: Hozzájárulás a banki óvadék felszabadításához az óvoda akadálymentesítési pályázata kivitelezőjének kifizetése céljából
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete
2008. október 14-én
falugyűléssel (közmeghallgatással) egybekötött 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;
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnöke, Lukács Tibor RKÖ elnöke
- 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 Horváth László és Kiss Bertalan 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: az orvosválasztás aktualitásai
2. napirendi pont: az óvoda akadálymentesítési pályázata kivitelezőjének kifizetése céljából hozzájárulás a banki óvadék felszabadításához, összesen 10 938 562,- Ft. öszszegben, ebből a pályázati támogatás 9 844 706,- Ft.
3. napirendi pont: 17 00 -tól falugyűlés (közmeghallgatás)
1.napirendi pont: az orvosválasztás aktualitásai
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy jelenleg 6 érdeklődő van, a testületi döntés alapján
még egy alkalommal megjelenésre került az Egészségügyi Közlönyben a pályázati kiírás, a
megjelenést követően két hét van a pályázatok benyújtására. A Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár véleménye szerint kb. másfél-két hónap az átfutás, amíg betölthető az állás a szükséges engedélyek megszerzése miatt. Javasolja, hogy az orvosválasztás időpontja november 5. napjára legyen kitűzve.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani, a
beérkezést követően a bontásra két lehetőség van, egyik, hogy a testületi ülés előtt közösen
kerüljön felbontásra, másik lehetőség, hogy az ülést megelőzően szűkebb körben kerüljön
bontásra. Javasolja a testületi ülésen történő bontást. A háziorvost Muhi községgel közösen
kell megválasztani, mivel az orvosi körzet mindkét településre kiterjed. Így a november 5-ei
ülés Muhi képviselőivel közösen lesz megtartva.
dr. Üveges István jegyző: ahhoz, hogy érvényes legyen a döntés, minősített többség kell (külön-külön a megválasztott összes képviselők 50%-a + 1 szavazat). Amennyiben november
5-én sikerül dönteni, a legkorábban 2009. január 1-jével tölthető be az állás. Az érdeklődők
között van három jelölt, akinek már meg van a háziorvosi szakvizsgája, ebből az egyik már
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nyugdíjas, a másik 18 éve és jelenleg is háziorvos, a harmadik jelöltről egyelőre nincs részletes információ. A másik három érdeklődő jelenleg még nem rendelkezik háziorvosi szakvizsgával, a vizsga novemberben lesz.
Bacsó János polgármester: javaslata, hogy az érdeklődőknek legyen küldve meghívó a testületi ülésre és ott személyesen is meg lehet hallgatni őket egyesével, terveink szerint kb. 1-1
óra jutna minden jelölt megismerésére.
Kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett,
így a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint kitűzhető-e az orvosválasztás
november 5. napjára.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
84/2008. (X. 14.) határozata
Tárgy: Pályázat kiírása az Ónod-Muhi felnőtt háziorvosi álláshely betöltésére, az elbírálás
időpontjának kitűzése
Ónod Község Képviselő-testülete Ónod Községre és Muhi Községre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi állás betöltésére, vállalkozási formában.
Az állás betöltésének feltétele:
 Büntetlen előélet
 A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában meghatározott szakorvosi képzettség
 Működési engedély megszerzésének lehetősége
A pályázathoz csatolandó:
 Részletes szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Diploma másolatok (a másolatok eredeti példányait a pályázatok elbírálásakor személyesen be
kell mutatni)
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. november 3., hétfő, 15.00 óra
A pályázat benyújtható tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen: Ónod Polgármesteri
Hivatal (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Orvosi pályázat”.
A zárt borítékok felbontására Ónod és Muhi Községek Képviselő-testülete együttes zárt ülésén, valamennyi képviselő jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálására, a személyes meghallgatásra sor kerül: 2008. november 5-én, szerdán, leghamarabb 13.00 órától (a konkrét időpontot a pályázatot benyújtók számának függvényében határozzuk meg, és legkésőbb november 4-én, kedden telefonon közöljük).
Felelős: jegyző
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2. napirendi pont: az óvoda akadálymentesítési pályázata kivitelezőjének kifizetése céljából hozzájárulás a banki óvadék felszabadításához
Bacsó János polgármester: befejeződtek az óvodai akadálymentesítés fizikai munkálatai, így a
támogatási összeg lehívásához szükséges kiegyenlíteni a vállalkozók felé esedékes számlákat, ugyanis ez alapfeltétele annak, hogy a megnyert összeg igényelhető legyen. Jelenleg a
költségek kb. 80 %-a, azaz 5 900 000,- Ft. került kifizetésre, amely összeget az óvadéki betétből tudtuk felszabadítani. Az elszámolás kezdeményezéséhez szükséges kifizetés teljes öszszege 10 938 562,- Ft., ebből az összegből a pályázati támogatás összege 9 844 706,- Ft., ez az
összeg utólagosan kerül majd utalásra.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a képviselő-testülettől felhatalmazásra van szüksége a polgármesternek, hogy az óvadéki betétből fedezhesse a számlákat.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint a testület részéről nincs kifogás a felhatalmazás
ellen, amennyiben a pályázaton nyert összeg átutalása után az rögtön visszakerül az óvadéki betét összegéhez.
Bacsó János polgármester: ez így van, ezt a pénzt csak erre engedik ki a támogatási szerződés
alapján, más célra nem is lehet felhasználni. A megnyert pályázati összeg (9 844 706,- Ft.)
visszatöltődik az óvadéki betétbe.
Az óvodai csoportok visszaköltözése kapcsán elmondta, hogy egyelőre nem tudni pontos
dátumot, mert a felsőzsolcai építésügytől szükséges a használatbavételi engedély megszerzése. Amíg ez nem érkezik meg, addig sajnos nem lehet elkezdeni a költözést. Az ÁNTSZ,
illetve a tűzoltók nyilatkoznak, hogy részükről nincs akadálya a visszaköltözésnek, valószínűleg nem állnak a használatba vétel útjába.
Kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint megadják-e a képviselők a felhatalmazást
az óvadéki betétből történő akadálymentesítési munkák rendezésére.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
85/2008. (X. 14.) határozata
Tárgy: Hozzájárulás a banki óvadék felszabadításához az óvoda akadálymentesítési pályázata kivitelezőjének kifizetése céljából
A képviselő-testület hozzájárul a banki óvadék felszabadításához a Raifeissen Bank Zrt.-vel kötött
kölcsönszerződésbe foglaltaknak megfelelően, az óvoda utófinanszírozású akadálymentesítési pályázata kivitelezőjének kifizetése céljából, összesen 10 938 562 Ft összegben, amelyből a pályázati támogatás 9 844 706 Ft.
A megnyert pályázati összeg (9 844 706,- Ft.) az önkormányzat részére történő átutalását követően
visszatöltődik a banki óvadéki betétbe.
Felelős: polgármester, jegyző
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Ezt követően a képviselők a testületi ülés eddigi napirendi pontjainak helyszínéül szolgáló
iskolai igazgatói szobából átmentek az iskolai aulába, ahol a közmeghallgatáson (falugyűlésen) kb. 50 állampolgár, helyi lakos vett részt.

3. napirendi pont: falugyűlés, közmeghallgatás
Bacsó János polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, hogy először az éves eseményekről tartana beszámolót, majd közmeghallgatás, falugyűlés lesz. A
közmeghallgatás lényege, hogy minden feltett kérdés megválaszolásra kerül, igény esetén
akár írásban is. Az egyoldalas, a község valamennyi postaládájába eljuttatott meghívót és
polgármesteri összefoglalót mindenki elolvashatta. (Ez a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felkérte Gálné Tatár Mária intézményvezető asszonyt, hogy a közmeghallgatás folyamán
az iskolával kapcsolatos kérdésekre legyen szíves ő válaszolni.
I.
Bizonyára értesült a lakosság a már 10 éve húzódó ún. szennyvizes-per végkimeneteléről,
amit sajnálatos módon elvesztettünk. Ennek következménye, hogy közel 110 millió forintot
kell megfizetni az Olajterv Zrt. részére. Az összeg önerőből nem áll rendelkezésre, így hitelfelvétellel rendeztük a fizetési kötelezettséget.
II.
A nyár folyamán az iskolai átszervezés heves indulatokat váltott ki, ennek eredménye,
hogy kb. 50 gyermek ment el az ónodi iskolából, így a jobbító szándékú intézkedések sajnos
nem jártak eredménnyel A tanulók átíratása más oktatási intézményekbe kb. 10 millió forint normatíva kiesést jelent Ónodnak. Mindezektől függetlenül az iskola ’kínálata’ bővült,
csoportbontásokat biztosítanak a felső tagozatosoknak, az összevont nyolcadik évfolyam
számára plusz órák vehetők igénybe felvételi előkészítőre, és bevezetésre került a két tanítási nyelvű, vagyis az angol oktatás az első osztályosoknál.
III.
A képviselők tiszteletdíja kapcsán elmondta, hogy a képviselők egyhangúlag lemondtak a
tiszteletdíjaikról.
IV.
A vásárral kapcsolatban elmondta, hogy a múlt év vásári bevétele 15 millió forint körüli
összeget tett ki az év folyamán. A befolyt összeg a település üzemeltetésére lett felhasználva, például az elmaradt számlák kifizetésére. Ennek okán nem tudjuk elkülöníteni a vásárból származó bevételeket, nem tudjuk egyéb fejlesztési célú tevékenységekre felhasználni.
V.
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében megnyert virágosítási pályázat
kapcsán elmondható, hogy idén kb. 3500-4000 tő virág lett szétültetve a település egészén.
A virágok egy része saját nevelésű, míg a többi vásárolt virág. Kaptunk ajándékba is virágot, rózsákat, melyeket a Nyéki úti kanyarba kerültek kiültetésre, de sajnálatos, hogy máris
elloptak belőle. A nyertes pályázat már elszámolásra került.
VI.
Szintén az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében lehetőség nyílt egységes
házszámtáblák, illetve útbaigazító táblák és információs táblák kihelyezésére. A házszámtáblák kihelyezési kötelezettségét helyi rendelet írja elő a lakosság részére. Az útbaigazító
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táblák segítik a falun belüli tájékozódást, az utcák pontos helyének mutatásával. Szintén a
jobb tájékozódást elősegítendő az információs táblák egyik oldalán a település minden utcáját részletesen bemutató térkép lett elhelyezve. A nyertes pályázat már elszámolásra került.
VII.
Egy sikeresen megnyert pályázat keretében lehetőség nyílt az óvoda akadálymentesítésére.
Erre a célra 9 844 706,- forintot nyertünk. A beruházásnak köszönhetően az óvoda szinte
teljes épülete is felújításra került, hiszen sok átalakításra volt szükség, hogy minden teljesen
akadálymentes lehessen. A munkálatok befejeződtek, a vállalkozók kifizetését követően
van lehetőség a támogatási összeg lehívására. Miután a Felsőzsolcai Építésügyi Hatóság
kiállítja a használatbavételi engedélyt, az óvodás csoportok visszaköltözhetnek az óvoda
épületébe.
VIII.
A korábban benyújtásra kerülő iskola felújítási pályázat ismételten kiírásra került, így nincs
elveszve az a lehetőség, hogy a kastély épületét kiváltandó, az ott található 2 tanterem áthelyezésre kerüljön az iskola épületébe. Ennek keretében egy új szint építésére kerülne sor. Az
ismételt beadás azon pályázók számára lehetséges, akik az első forduló folyamán legalább a
60 pontot elértek, Ónod 82,2 pontot szerzett (egyébként ez csupán 0,6 ponttal kevesebb,
mint amennyi kellett volna, hogy az első fordulóban nyertes legyen a pályázat). A második
fordulóra október 20-tól lehet beadni a pályázatokat, ez meg fog történni.
IX.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására benyújtott pályázatunk szintén nyert, így a falu
egészét meg lehet majd tisztítani a hulladéktól. A megvalósítás az őszi lombhullás befejeztével kezdődhet el. A pályázat keretein belül az elszállítás és az elhelyezés költségeit lehet
elszámolni.
X.
EMVA gondozásában kiírt pályázat kisbusz beszerzésére adott lehetőséget. A pályázat benyújtásra került, de sajnos elutasító választ kaptunk, így a falubusz üzemeltetése egyelőre
nem tud megvalósulni.
XI.
Az iskolai informatika fejlesztése érdekében kiírt TIOP pályázat szintén nyertes pályázat. A
pályázaton többek között 8 db. digitális táblát nyertünk. Ezen eszközök várhatóan jövő év
tavaszán vagy legkésőbb a 2009/2010-es tanévkezdésre fognak megérkezni.
XII.
Az utak állapota nagyon rossz településünkön, ezek helyrehozatala, leaszfaltozása önerőből
szinte lehetetlen egy ilyen kis település számára. Jelenleg községünkben 5-6 kilométer útszakasz nincs leaszfaltozva, így például a Bajcsy, a Deák, az Alkotmány, stb. Összefogás
szükséges, így legalább télére kiegyenesítik, illetve kikátyúzzák az utakat. 1 kilométer útszakasz leaszfaltozása kb. 60 millió forintba kerül. Ezen próbálunk meg változtatni, illetve
segítséget nyerni pályázati úton, így beadásra került a Kastélykert utca leaszfaltozására irányuló pályázat. A pályázati anyag már befogadásra került, az elbírálás folyamatban van.
XIII.
Július 25-én érkezett a hír az árvízvédelmi készültség elrendeléséről. Településünk földrajzi
adottságai felerősítik az árvízi védekezés fontosságát, így az önkormányzat polgári védelmi
készültséget rendelt el, intézkedett a védekezéshez szükséges anyagok, így fólia, zsákok és
homok, stb. beszerzéséről. Műszaki parancsnok lett kinevezve Török János képviselő úr
személyében és figyelő szolgálat lett elrendelve. A katasztrófavédelemnek a készültség ide-
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je alatt folyamatosan jelentettük a változásokat. A készenlét július 28-án reggel 0800-ig állt
fenn. A védekezés kapcsán felmerült költségeket enyhítésére pályázat adható be. A képviselő-testület határozata alapján az önkormányzat nem képes önerőből finanszírozni az árvízi védekezést, így támogatja az ún. „vis maior” pályázat benyújtását. A pályázati anyag
befogadásra került, jelenleg az elbírás van folyamatban.
XIV.
Mint tudjuk jelenleg csak helyettesítő háziorvosa van településünknek. Az állandó háziorvosi álláshely meg lett hirdetve az Egészségügyi Közlönyben, illetve a pályázati kiírás el
lett juttatva az ország orvosi egyetemeire is, továbbá internetes portálokon is megjelent.
Jelenleg 6 érdeklődő van az állásra, a képviselő-testület november 5-ére tűzte ki az orvosválasztás időpontját. Az érdeklődők között van három, akik még nem rendelkeznek háziorvosi szakvizsgával, a vizsgájuk novemberben várható. Amennyiben ilyen orvos lesz választva, az plusz egy hónappal megnöveli az, egyébként is 1-2 hónapos átfutási időt. Az érdeklődők között van három, akinek már meg van a háziorvosi szakvizsgája, ebből az egyik már
nyugdíjas, a másik 18 éve és jelenleg is háziorvos, a harmadik jelöltről egyelőre nincs részletes információ. Amennyiben november 5-én sikerül dönteni, legkorábban 2009. január 1jével tölthető be az állás.
Bacsó János polgármester megköszönte a figyelmet és felkérte Gálné Tatár Mária intézményvezető asszonyt, hogy tájékoztassa a megjelenteket az iskola jelenlegi helyzetéről.
Gálné Tatár Mária intézményvezető: köszönti a megjelenteket, elmondta, hogy a 2008/2009-es
tanév kezdetével megindult az iskolában a két tanítási nyelvű oktatás az 1. osztályos tanulóknál. Ez a képzés 20 tanulót érint, akik heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, az ő képzésük egészen az általános iskola befejezéséig ilyen formában fog történni. Az angolt Pócsi
Veronika tanárnő tartja, aki a kezdeti órákon játékos módszerekkel ismerteti meg a gyermekekkel az angol nyelvet. A kezdeti elképzelés az lett volna, hogy csak angol és csak magyar nyelvű képzés indul, de ez a bontás nem megfelelő, mivel ez szegregálásnak tűnhetett
volna. Ezért maradt a csoportbontásos megoldás.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára befogadó iskolát jelentett a miskolci Éltes
Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
ahol a gyermekek korosztályuknak megfelelő évfolyamon tanulhatnak, nem kell az összevont osztályok hátrányaival is szembesülniük. Kaptunk olyan visszajelzéseket, melyek szerint a gyermekek nem érzik jól ott magukat. Hivatalos látogatást tettem az iskolában Bordás
Gézával, a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökével egyetemben. A személyes
tapasztalatok alapján és a gyerekek elmondása alapján az iskola jó és jól érzik magukat.
Kezdetben felmerült problémaként, hogy aránytalan teher lenne a szülők számára az utaztatás költsége. Ez a probléma is megoldódott az önkormányzat jóvoltából, hiszen külön
busz biztosítanak, amely szállítja a tanulókat Ónodról Miskolcra.
Az osztály összevonásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az összevonások elsődlegesen
pénzügyi okokból történtek. A felső tagozatban minden évfolyamon történt összevonás,
míg az alsó tagozatban a második és harmadik osztály került összevonásra. Az így kialakult 23-32 fős összevont osztálylétszámok még mindig nem nevezhetőek magasnak. A
gyermekátíratások kapcsán az 3. évfolyam létszáma egy osztályra csökkent le. Minden évfolyamon működnek a csoportbontások a fő tantárgyakból, így például matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem. Ezt a csoportbontásos rendszert egyaránt kedvelik a
gyerekek, a szülők és a pedagógusok is. Sőt, újabb kurzusként előkészítőt is indítottunk a
most továbbtanulásra készülő nyolcadikosaink számára, ezzel is segítve, hogy mindenki-
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nek sikeres legyen a felvételije és miután felvételt nyert, akkor is meg tudják állni a helyüket bármely középiskolában. Probléma, hogy kevés az érdeklődő az előkészítő iránt, feltételezhető, hogy a szülő sem látja ennek a fontosságát. További gondot jelent, hogy a tanulók
órákra kötelezően hordandó felszerelései rendszeresen hiányoznak, például tankönyvek,
tollak, ceruzák, füzetek, vonalzók, tornafelszerelés, stb., illetve, egyre inkább tapasztalható,
hogy a gyermekek nem akarnak tanulni. A lehetőség adott a gyermekek számára, a fent
említetteken kívül sportolási lehetőséget biztosítunk, énekkar működik az iskolában, az
alsósok számára napközi, míg a felsősöknek tanulószoba áll rendelkezésükre. Tulajdonképpen bármilyen érdeklődési körrel rendelkező gyermek megtalálhatja a számára legjobbat, csak nagyon alacsony a gyerekek érdeklődési aránya.
Lövei Pál ónodi lakos: elmondta, hogy a közösségnek négy tartó oszlopa van, a gazdaság, a
hit, az oktatás, a sport. Véleménye szerint az önkormányzat nem foglalkozik a gazdasággal,
ha nincs gazdaság, nincs hit. A település oktatása, az oktatási rendszere le lett rombolva,
sport pedig egyáltalán nincs. Elmondta továbbá, hogy a polgármester úr által sérelmezett
gyermekelvitel és annak anyagi következményein nem kellene csodálkozni, csak végig kell
nézni a tanári kar gyermekeit, hogy hány pedagógus van, akinek nem jár vagy nem járt ide
a gyereke. Feltehető a kérdés, hogy ez vajon mennyibe került. Ez a tény sajnos rólunk állít
ki szegénységi bizonyítványt. Kérdése továbbá, hogy mennyibe kerül az SNI-s gyermekek
Miskolcra történő szállítása. Véleménye szerint az ok és okozat nem összekeverendő fogalmak, az, ami itt folyik okozat, nem a falu lakói a hibásak a kialakult helyzetért.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a korábbiakban elmondottakhoz képest egyéb hozzáfűznivalója nincs, azt viszont visszautasítja, hogy bárki is a lakosságra akarja, vagy próbálja hárítani a felelősséget.
Soltész Aladárné ónodi lakos: kérdése Lövei Pálhoz, amikor az ön gyermekei jártak ide iskolába, akkor is így törődött a gyermekeivel, vagy az oktatásukkal, mert akkor kellett volna.
Kristály Endréné ónodi lakos: megköszönte az önkormányzatnak, hogy megemlékezést szerveztek az 50 éve megszerzett diploma évfordulóján. Miskolcon is szép ünnepséget szerveztek a számukra. Külön öröm viszont a község által ajándékozott emlékplakett, amit ezúton
is szeretne megköszönni. Továbbá elmondta, hogy nagyon jól sikerült a település virágosítása, nagyon szép volt az idén Ónod, erre mindenkinek vigyáznia kellene.
Lövei Pál ónodi lakos: elmondta, hogy megkapta az ún. pedagógus föld bérleti szerződését,
mely szerződést meg kell szüntetni, ugyanis ha 2009-ig nem mondjuk vissza a szerződést,
akkor a bérlő nélkül nem lehet majd értékesíteni a földet, opciós joga van. A megszüntetés
nem jár jogi következménnyel. Továbbá sérelmezi, hogy a 2008. év június 18. napján kelt,
adatközlésre irányuló kérelmére szerinte nem érkezett kielégítő válasz, így kéri, hogy ezt a
kérését teljesítsék teljes egészében.
Libárdi József ónodi lakos: megkéri Lövei urat, hogy közvetlenül Ónodot érintő témák vonatkozásában beszéljen.
Lövei Pál ónodi lakos: elmondta, hogy az adminisztrációs költségek hazánkban az eu-s átlag
négyszeresét teszik ki. Ennek véget fog vetni a kormányzat, a köztisztviselők fizetése felére
fog csökkeni. Véleménye szerint Ónod adósságspirálba került, javaslata a költségcsökkentésre, például, hogy a polgármester minimálbérért dolgozzon, a helyettese pedig a feléért.
Egri Tiborné ónodi lakos: ezt az országgyűléshez kellene beterjeszteni.
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Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a kérelme tárgya a képviselők javadalmazása volt,
nem pedig a polgármesteri fizetés, de ez nyilvános adat lévén bármikor megtudható.
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a Megyei Közigazgatási Hivatal minden szabálytalanságot észrevesz és orvosol, ez így van a képviselői tiszteletdíjjak esetében is. A testület
által a törvényi keretek között meghatározott, majd visszavont, megszüntetett képviselői
tiszteletdíjjal kapcsolatosan semmilyen kifogást nem emeltek. Egyébként ezt részletesen
meg is írta válaszlevelében Lövei Pálnak.
Farkas Lajos ónodi lakos: kérdése, hogy miért kell egy tulajdonképpen magánügyet a közügyekbe keverni. Azért magánügy ez, mert mindenkinek szíve joga bármilyen indok alapján úgy dönteni, hogy elviszi a gyermekét, sőt mindenki oda viszi ahova akarja, amit esetleg jobbnak lát.
Csendes Andrásné ónodi lakos: az ugyan igaz, hogy mindenki szabadon dönthet, de a falutól a
gyermekekkel együtt elvittek 10 millió forintot, amit az iskola további fejlesztésére lehetett
volna költeni.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy szó sincs arról, hogy bárkinek meg lett volna
mondva hova viheti a gyermekét, illetve viheti-e. Egyértelmű, hogy mindenki a gyermekének akarja a legjobbat.
Libárdi József ónodi lakos: itt ütközik ki, hogy érzem-e magam ónodinak vagy sem.
Turóczi Károlyné ónodi lakos: nem szabad, hogy az iskolai problémák a gyerekeken csapódjanak le.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy az elvitt gyermek számára nyitva áll az iskola
kapuja, mindenféle hátrányok nélkül vissza lehet hozni a tanulókat, amennyiben úgy ítélik
meg a szülők.
Csendes Andrásné ónodi lakos: elmondta, kb. 50 tanuló „önszántából” ment el, viszont miért
nem szól a fáma arról a 20-ról, akiknek menni kellett.
Bacsó János polgármester: a 20 gyermek érdekében történt az SNI osztályok megszüntetése,
mivel a megfelelő fejlődéshez megfelelő feltételek kellenek, amik sajnos Ónodon nem voltak adottak.
Csendes Andrásné ónodi lakos: kérdése, hogy miért nem volt adott a feltétel, amikor Erdődi
Orsolya tanárnő, aki itt foglalkozott a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, most pont az
Éltes Mátyásban tanít, egy speciálisan ilyen iskolában. Oda megfelel mint nevelő, Ónodon
meg nem volt jó.
Bacsó János polgármester: mint az előbbiekben elmondtam, amennyiben az önkormányzat
vállal egy oktatási formát, annak minden feltételét maradéktalanul teljesíteni kell, különben
nem eredményes a próbálkozás. Nem a tanárok megfelelősége jelentette a legnagyobb gondot, hanem az összevont osztályok, az alacsony tanári létszám (gyógypedagógus), ezen hiányosságok pótlása túlzott költségekkel járt volna, amit az önkormányzat szűkös anyagi
helyzete nem engedett meg.
Dr. Üveges István jegyző: az Észak-Magyarországi Regionális Oktatási Hivatal kivizsgálta a
sajátos nevelési igényű osztálymegszüntetést, a vizsgálat semmilyen törvénytelenséget nem
állapított meg.
Nagyné Ster Sarolta ónodi lakos: véleménye szerint nem biztos, hogy a megszüntetés jobb a
gyerekeknek, mert az utazás nagyon megviseli őket.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint ez kísérői felelősség kérdése.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint ezt nem nekünk kell eldönteni.
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Kérdése, hogy van-e a közmeghallgatáson megjelenteknek egyéb kérdésük.
Németh Endre ónodi lakos: elmondta, hogy 1955 óta lakik Ónodon, de azóta ilyet még soha
nem hallott, hogy a gyerekek „elvándorolnak” az iskolából. Véleménye szerint biztosan
valami probléma van a tantestületben, hiszen ok nélkül nem mentek volna el annyian. Az
ónodi tantestületre régen büszkék lehettünk, és a gyerekeink is bárhol megállták a helyüket, akármilyen erős iskolába kerültek Ónodról.
Bacsó János polgármester: cél, hogy magas színvonalú legyen az oktatás, ennek alapfeltétele,
hogy rend legyen az órán, ez a folyamat indult el egy évvel ezelőtt, de ez sajnálatos módon
sok szülőnek valószínűleg nem tetszik.
Soltész Aladárné ónodi lakos: véleménye szerint, amíg a szülők olyanok,amilyenek, addig a
gyerekektől sem kell se csodát, se megoldást várni, hiszen a gyermek minden apró vélt
vagy valós sérelmével rögtön panaszkodni meg a szülőhöz és ezzel megindul egy nagyon
hosszú folyamat.
Bordás Géza a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: kérdése polgármester úr felé,
hogy mostanában hallhatóak olyan pletykák a faluban, hogy az elvitt 50 gyermeket Nagycsécsről szeretné pótolni az önkormányzat, igaz-e ez.
Bacsó János polgármester: a hír nem igaz, nem folynak ilyen jellegű tárgyalások. Ónodnak
van partnere, így nincs kényszerítő erő, hogy másokkal is társuljunk. A társulásnál fontos
szempont volt, hogy ne kelljen a gyermekeket utaztatni.
Bordás Géza a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: kérdése, hogy mit tesz az önkormányzat, illetve mit lehet tenni a kóbor kutyák ellen, hiszen egyre több van belőlük a
településen.
Bacsó János polgármester: probléma, hogy egyetlen kutya elszállítási költsége kb. 30-50 ezer
forint, ami nagyon sok. Szükség lenne valakire, aki befogja és befogadja őket, mint egy sintér. Jelenleg megoldatlan a kérdés. Mezőkövesden található az állati hulladék megsemmisítő, velük kell felvenni a kapcsolatot.
Tóth Imre ónodi lakos: kérdése és kérése, hogy a négy ónodi temetőből (az orosz temető a negyedik) kettő nagyjából rendben van tartva, de a másik kettőt is illene rendbe tenni, legalább a közelgő halottak napja alkalmából. Véleménye szerint az a probléma, hogy sok a
rendbontó fiatal, a temetőkbe is bejárnak, nem vigyáznak semmire. Ugyanez a helyzet a
buszmegállókkal is, mindig koszosak, és rendszeresen újabb rongálások láthatóak rajtuk.
Ezen is változtatni kellene valamilyen módon.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak nem kötelező feladata rendben tartani az egyházi tulajdonú temetőket, az eddig elvégzett munkák csak önkéntes jellegűek, mert a település érdeke is, hogy rendezettek legyenek a temetők. A javaslattal egyetért, viszont ahhoz kevés a közmunkás, hogy rendszeresen minden temető rendbetételéről
gondoskodni tudjanak. A randalírozó fiatalok visszafogása sokkal nehezebben megoldható
kérdés, hiszen az önkormányzatnak nincsen felhatalmazása arra, hogy fellépjen az ilyen
rendbontások, rongálások ellen. Ehhez rendőri segítségre lenne szükség, de a károk nem
jelentősek, így ők sem tudnak igazán segíteni. Egy polgárőrség megszervezése segítség lehetne, de sajnos az társadalmi munkából nem tud működni. Amikor volt Ónodon polgárőrség, az is önkéntes volt, de hosszú távon nem tudott működni, sajnos még ruházatot sem
tudtunk számukra biztosítani. Rendes finanszírozás kell a működtetéséhez. Az éjjeli őri
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szolgálatba is kellene legalább 4 ember, akiknek fizetést kell biztosítani, hiszen önkéntes
módon hamar beleunnak az emberek az éjszakázásba.
Farkas Lajos ónodi lakos: kérdése, hogy az egészségileg jó állapotban lévő segélyesek nem
tudnák-e ellátni ezt a feladatot.
Bacsó János polgármester: a szociális segélyezetteket az önkormányzat nem kényszerítheti
munkára, a segély összegéért ellenszolgáltatást nem kérhet, ezt a kérdést nem az önkormányzat szabályozza, hanem a parlament.
Kiss Bertalan képviselő: volt régebben egy kezdeményezés, melynek keretében 4+2 fő állandó
ügyeletet látott el, de sajnos elfogyott a pénz.
Rontó Gyuláné ónodi lakos: véleménye szerint, akkor meg kell vonni a segélyesek járandóságát.
Bacsó János polgármester: a fent elmondottaknak megfelelően sem megvonni, sem ellenszolgáltatást kérni nem lehet a segélyezetteknek járó pénzekért. Az önkormányzatnak nem áll
módjában ilyen intézkedéseket bevezetni.
Kristály Endréné ónodi lakos: egyre több a gyorshajó a településen, akik a száguldozásaikkal
komolyan veszélyeztetik és az okozott hangzavarral zavarják a lakókat. Kérdése, hogy ez
ellen a rendőrség tud-e valamit tenni.
Bacsó János polgármester: javasolja, hogy rendszeresen jelenteni kell a rendőrség ingyenesen
hívható 107-es telefonszámán az ilyen jellegű szabálysértéseket, talán idővel bekövetkezik
valamilyen változás.
Németh Endre ónodi lakos: kérdése, hogy mi az oka annak, hogy olyan sokáig készül a járda,
amit az iskola mellett építenek.
Bacsó János polgármester: a munkát közmunkások végzik, s mint tudjuk, a közmunka nem a
leghatékonyabb rendszer, de sajnos kénytelenek vagyunk ezt választani, mivel rendes vállalkozók által végzett munkára nincs pénz. Igaz, így talán hosszabb időt vesz igénybe, de a
végeredmény ugyanaz lesz.
Németh Endre ónodi lakos: véleménye szerint, inkább egyszer kellene kifizetni egy magasabb
összeget a jobb munkáért, mint négyszer-ötször egy sokkal rosszabb munkáért. Ugyanis ezt
a járdát, már kb. negyedik alkalommal bontják fel és csinálják újra. Ez nem kifizetődő.
Bacsó János polgármester: ismételten elmondja, hogy nincs egy összegben annyi pénzünk,
amit egy vállalkozónak ki tudna az önkormányzat fizetni, így marad a közmunkások által
elvégzett munka.
Felteszi a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, van-e valakinek bármilyen közérdeklődésre számot tartó javaslata, mondanivalója. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett
a polgármester megköszönte a részvételt és bezárta a közmeghallgatással egybekötött testületi ülést.
K.m.f.
Horváth László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiss Bertalan
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző
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Tisztelettel meghívjuk Önt és Családját a
2008. október 14-én, kedden, délután 17 órai kezdettel az iskola aulájában
tartandó közmeghallgatásra, majd az ezt követő falugyűlésre.
A 2008-as évet Ónod történetében biztosan a legnehezebb évek között fogják számon tartani. A települések
nehéz helyzetéről nem hiszem, hogy sokat kellene beszélni. A médiák elegendő információval szolgálnak az
általános problémákról. Mindezen gondokat tetézve a 10 évvel ezelőtt kezdődött szennyvízper elvesztésével
önkormányzatunknak 110 millió forintot kellett kifizetnie. A bírósági ítélet után döntenünk kellett, hogy hitelből
vagy adósságrendezés keretében teljesítjük a fizetési kötelezettségünket. Megvizsgáltuk a lehetőségeinket és
arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben a helyzetben csak rossz megoldások vannak. Végül a testület
egyhangú szavazással a hitelfelvétel mellett döntött. Az adósságrendezést többek között azért sem mertük
megkockáztatni, mert nem kötelező a hitelezőknek elsőre bejelentkezni a követelésükkel, vagyis előfordulhat,
hogy 3-6-9 éven át több eljárás követheti egymást. Az eljárás alatt a fejlődés teljesen leáll, csak a kötelező feladatokat lehet ellátni. Az ide vonatkozó törvény alapján az összes vagyonunkat értékesítenék. Adósságrendezési eljárás alatt nem lehet pályázni, valamint vissza kellett volna adni a megnyert pályázatokat is. Sajnos a
felvett hitel sem a fejlődésünket szolgálja, hanem egy 10 évvel ezelőtti döntés következménye. Ezért különösen
nehéz elfogadni, hogy emiatt kell szigorú költségtakarékossági intézkedéseket bevezetni.
A fentiek ellenére mindent megteszünk, hogy Önök ne érzékeljék a hiteltörlesztés terhét. Sőt, még jobban figyelünk településünk arculatára, továbbra is készítjük a pályázatokat. Akadálymentesítési pályázat keretében felújítottuk az óvodát, új tájékoztató táblákkal, gondozott közterületekkel igyekszünk a történelmi hírnevünkhöz méltó
környezetet kialakítani. Jelenleg két pályázat van még, amit megnyertünk és a megvalósítása nem kezdődött el.
Ebben az évben a lombhullás után lehetőségünk lesz 50 tonna hulladék összegyűjtésére, valamint elszállítására. Tavasszal pedig új digitális táblákat kapunk az iskolába. Azon dolgozunk, hogy Önök, mint a településünk
lakói is észrevegyék, amit az átutazók és vendégek már észlelnek, azt, hogy sikerült felküzdeni magunkat a
környék legvirágosabb, legrendezettebb községei közé.
A vásári tapasztalatok alapján folyamatosan javítjuk a biztonságot, a parkolás és közlekedés lehetőségét. A
vásártér környékén élők emlékeiben is halványulnak azok a szerda éjszakák, amikor virrasztva őrizték javaikat.
Mára hatszáz bérletes mellett több mint háromszáz napijegyes kínálja portékáját, valamint hatezer vásárló érkezik hozzánk. A vásári bevételeket hat év alatt megötszöröztük, úgy, hogy a helyárakat csak kétszeresre
emeltük. A múlt évben 15 millió Ft volt a vásári bevétel. Összehasonlításként például a segélyezésre fordított
összeg 67 millió Ft.
Az iskolában elindítottunk egy megújulási folyamatot, amit néhányan sajnos félre értelmeztek és ennek következtében a nyár folyamán többször fellángoltak az indulatok. Tény, hogy minden intézkedésünket heves tiltakozás kísérte. Néhány aktivistának sikerült elérnie, hogy az egyik 3. osztályt teljes létszámmal, a 7. osztályból
pedig több mint tíz tanulót, valamint ezen gyerekek testvéreit, barátait átírassák a nyékládházi iskolába. Sajnálom, hogy mindazok, akik ennek az akciónak az élére álltak, nem gondolták át a következményeket. Attól, hogy
nem tudják elfogadni a település, valamint az iskola vezetését, még nem kellett volna átvinni Nyékládházára
több mint 10 millió Ft állami támogatást. Olyan jó lenne egyszer azt tapasztalni, hogy mi, ónodiak, valamennyien a településünk előrehaladásán fáradozunk ilyen elszántsággal.
Az iskola vezetése mindent elkövet annak érdekében, hogy az iskolai rend és fegyelem javuljon. Tartós, maradandó eredmény csak úgy érhető el, ha a szülők is mellénk állnak. Köszönettel tartozunk azoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal és nem fordítottak hátat a településünk iskolájának. Kérem, hogy panaszukkal, jobbító
szándékú észrevételeikkel bátran keressék az intézmény vezetését. Ebben az évben sajnos csak 10 osztályt
tudtunk indítani. Két sajátos nevelési igényű osztályt szüntettünk meg, ezek a gyerekek a miskolci Éltes Mátyás
gyógypedagógiai iskolába járhatnak. Részükre az önkormányzat kísérőt és különjárati autóbuszt biztosít. A
felső tagozatos osztályokat kénytelenek voltunk összevonni, viszont ezekben az osztályokban a magyar, ma- 14 -
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tematika, történelem és angol órákat képesség szerinti csoportbontásban oktatjuk. Továbbá a 7. és 8 osztályban felvételi előkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Elsőben elindítottuk a kéttannyelvű, vagyis az
angol-magyar képzést.
A gondjaink ellenére hiszem, hogy a munkánk eredményét az idő igazolni fogja.
Ónod, 2008. október 10.

Bacsó János
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