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

Ónod Képviselő-testülete
2008. november 5-én megtartott

rendkívüli nyilvános ülésén

Meghozott határozatok:

93/2008. (XI. 5.) határozat: Az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatorna
hálózat részvényeinek a Borsodvíz Zrt. részére történő eladásának szándéknyilatkozata

94/2008. (XI. 5.) határozat: A helyi könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása – hatályon kívül helyezve 2010. február 15-én
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. november 5-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Burai Jánosné, Gálné Tatár Mária, Kiss
Bertalan, Solymosi Imréné, Török János, Vida Miklós képviselő; Sedenszki Imre
alpolgármester, Horváth László és Tarnóczi József képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnöke
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
jelenléti aránya 70 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Solymosi Imréné
és Burai Jánosné képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testület
egyhangúlag – 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint,
egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, fogadott el  a
testület:

1.  napirendi pont: Gesztely által kezdeményezett szennyvízhálózat felújítását célzó
pályázat aktualitásainak megbeszélése

2. napirendi pont: a könyvtári SZMSZ elfogadása

1. napirendi pont: Gesztely által kezdeményezett szennyvízhálózat felújítását célzó
pályázat aktualitásainak megbeszélése

Tisztelt Képviselő-testület!

Megkaptuk a Köröm és térsége  szennyvízelvezetése  és tisztítása tárgykörben a
GW-Borsodvíz Kft, valamint a Borsodvíz Zrt. előterjesztését, melyet a meghívó
mellékleteként megküldtünk. (Ez a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az előterjesztés
mellett képviselő-testületi határozatmintát, illetve együttműködési megállapodást is
kaptunk. Mindehhez az alábbi kiegészítést teszem.

A 2008. november 5-ei képviselő-testületi ülés anyagához mindenki megkapta a Köröm
agglomeráció szennyvízközmű fejlesztési beruházás előkészítő tanulmányát, a 2008.
december 3-án a GW-Borsodvíz székházában tartott megbeszélésen kiegészítésre került
a Köröm szv. agglomeráció KEOP-1.2.0 megvalósítási költségek tervezettel, melyet az
előterjesztéshez mellékelek.

A GW-Borsodvíz által küldött előterjesztést összevetve az előkészítő tanulmánnyal, a
javaslatom Tisztelt Képviselő-testület felé az, hogy Ónod Község Önkormányzata
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támogassa a pályázat benyújtását, az előkészítő tanulmány 4.2. pontjában az Ónodra
vonatkozó szagtalanítási beavatkozás műszaki tartalmának 11 millió forintos tervezett
költség erejéig az egyetemlegesség mindennemű kizárásával. A tanulmányban
szerepelő, a Körömi szennyvíztisztító telep kapacitásnövelő beruházásának anyagi
kötelezettség vállalással járó támogatását azért nem javaslom, mert a GW-Borsodvíz
által készített előterjesztésből és a tanulmány 1.1. pontjából az vezethető le, hogy a
szennyvíztisztító telep tulajdonosa a Borsodvíz Zrt. a vízjogi üzemeltetési engedély
szerinti kapacitása 2050 m /nap.

A valóságos kapacitás mindössze 550 m3/nap, amelyre önkormányzatunk semmilyen
befolyást nem gyakorolt és nem gyakorol. Itt kívánom megjegyezni, hogy tudomásom
szerint a kivitelezést a Borsodvíz Rt. végezte 2050 m /nap kapacitásra, szerintem
tervezési hibaként 10-20 % eltérésnél nagyobb nehezen indokolható.

Az Újharangod szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Ónod Község Önkormányzata
számára érdektelen.

Tisztelt Képviselő-testület az előkészítő tanulmány szerint az összes építési költségből
Ónodra a szagtalanítás miatt 11 000 000 Ft jut, melynek önrésze 15 % , azaz 1 650 000 Ft.
A projekt előkészítés 37 500 000 Ft-os költségéből az építési költség 1,98 %-os
arányában Ónodra 742 500 Ft önrész jut. Tehát az összes önrész: 2 392 500 Ft
Az önrész fedezete nem áll rendelkezésünkre, a Borsodvíz által készített előterjesztés
második oldalának utolsó előtti bekezdésében a GW-Borsodvíz azt írja, hogy a szükséges
pénzeszköz átadásának módját keresi.

Álláspontom szerint, amennyiben a 2 392 500 Ft önrészt a Borsodvíz Kft.
jogszabályszerűen rendelkezésünkre bocsátja, Ónod Község Önkormányzata érdekelt
a szagtalanítási beruházásban.
A fentieket figyelembe véve a Borsodvíz által kiküldött határozatmintát, valamint
együttműködési megállapodást a fenti változtatásokkal javaslom elfogadni.

Bacsó János polgármester : a szennyvízhálózat felújítására pályázatot lehet benyújtani.
A pályázta önrésze 15%.
Az a baj, hogy a szennyvíz beruházási per miatt nincs bitalom az önkormányzatok
között. A tegnapi nap folyamán 4 polgármesterrel tárgyalt, és úgy döntöttek, hogy
mindenki hoz egy szándéknyilatkozatot határozati formában, de kötelezettségvállalás
nélkül.
Gálné Tatár Mária képviselő: ő nem támogatja a szennyvizes per miatt, nincs bizalma.
Solymosi Imréné képviselő: jó lenne-e tényleg eladni a Borsodvíz Kft-nek a
szennyvízhálózatot?
Van-e annyi pénz ebben, ami a pályázat beadásához szükséges önrészt fedezi?
Bacsó János polgármester: nincs.
Bacsó János polgármester: ajánljuk fel értékesítésre a szennyvízhálózatot a
GW Borsodvíz Kft. Részére.

A napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Javaslata: a pályázat beadásáról szóló szándéknyilatkozattal kapcsolatos döntést napolja
el a testület.



Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. november 5.-én megtartott nyilvános üléséről

- 5 -

A javaslattal a testület egyhangúan egyetértett. Mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az ún. szennyvizes részvények eladásáról szóló
előterjesztést. A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
93/2008. (XI. 5.) határozata

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatorna hálózat részvényeinek a
Borsodvíz Zrt. részére történő eladásának szándéknyilatkozata

A képviselő-testület
1. kifejezi szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a község közigazgatási területén
található szennyvízcsatorna hálózat részvényeit  a  Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi
Szolgáltató Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) részére értékesíti;
2. felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont: a könyvtári SZMSZ elfogadása
Bacsó János polgármester: a Tisztelt Képviselő-testületnek előzetesen kiküldésre került a
könyvtári SZMSZ.
Van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Mivel felszólalásra senki
sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A testület
egyhangúan, 7 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
94/2008. (XI. 5.) határozata – hatályon kívül helyezve 2010. február 15-én

Tárgy: A helyi könyvtár szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

A képviselő-testület a helyi könyvtár szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: jegyző

Bacsó János polgármester: Felteszi a kérdést, hogy kíván-e még valaki felszólalni, van-e
valakinek bármilyen közérdeklődésre számot tartó javaslata, mondanivalója. Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a részvételt és bezárta
a testületi ülést.

K.m.f.

    Solymosi Imréné Burai Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

     Bacsó János dr. Üveges István
    polgármester jegyző
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