Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. november 24.-én megtartott nyilvános üléséről

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. november 24-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén
Meghozott határozatok:
96/2008. (XI. 24.) határozat: Határozat hatályon kívül helyezése (száma: 28/2008. (IV.
17.), tárgya: az Ónod 706/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, a gyógyszertár melletti ingatlan
megosztása és az így létrejövő új helyrajzi számú ingatlan eladása „A Jövőnkért Ma” Alapítvány részére)
97/2008. (XI. 24.) határozat: Ingatlanok bérbeadása helyi alapítványok részére (a bérbeadás nem valósult meg, mert
98/2008. (XI. 24.) határozat: pályázat benyújtása az EMVA-ból finanszírozott, a településközpont (főtér) felújítására és vásártér fejlesztése céljából
99/2008. (XI. 24.) határozat: a polgármester beszámolója a Miskolci Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett tevékenységéről
100/2008. (XI. 24.) határozat: A sportöltözőre vonatkozólag használati jog biztosítása a
felnőttoktatást (szakmunkásképzést) folytató Praktikum Szolgáltató Bt. részére
101/2008. XI. 24.) határozat: Felnőtt háziorvosi „Egészségügyi ellátási szerződés”megkötése dr. Albert-Györbiró Anna Mária megválasztott háziorvossal 2009. január 1-jei hatállyal
102/2008. (XI. 24.) határozat: Felnőtt háziorvosi „Használati szerződés” megkötése dr.
Albert-Györbiró Anna Mária megválasztott háziorvossal 2009. január 1-jei hatállyal, a
rendelőépület használatáról
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. november 24-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Tarnóczi József, Török János, Vida Miklós
képviselő; Burai Jánosné és Solymosi Imréné képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők jelenléti aránya 80 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek
dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálné Tatár Mária és Török János képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testület
egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet a testület egyhangúlag – 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadott el:
1. napirendi pont: az új háziorvossal kötött szerződések jóváhagyása
2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határozatokról
3. napirendi pont: ingatlanok bérbeadása a helyi alapítványok részére a LEADER-es
pályázatokhoz
4. napirendi pont: a polgármester beszámolója a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásában végzett tevékenységéről
5. napirendi pont: a könyvtár vagy a sportöltöző épületének hasznosítása, bérbeadása
szakmunkástanulók szakmai gyakorlati képzéséhez
6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

1. napirendi pont: az új háziorvossal kötött szerződések jóváhagyása
dr. Üveges István jegyző: ismerteti a szerződés tartalmát
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy a szerződés az új háziorvossal egyeztetésre került-e.
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a szerződés a doktornővel és Muhi polgármester asszonyával is egyeztetve lett.
Tarnóczi József képviselő: észrevétele van a használati szerződéssel kapcsolatban, eszerint
a 2. pontban ’megbízó’ megnevezés szerepel ’használó’ helyett.
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dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy korrigálva lesz az elírás, továbbá elmondta,
hogy az új háziorvost meghívták a csütörtökön tartandó Idősek Napjára, ez az alkalom
is megfelelő a bemutatkozásra és ismerkedésre a falu lakosságával.
Török János képviselő: kérdése, javaslata, hogy van-e lehetőség 2 délutáni rendelési idő
megtartására.
Bacsó János polgármester: alapvetően a korábban érvényben levő rendelési idő lesz a jövőben is, egyetlen eltéréssel, miszerint hétfőn Ónodon kezdődik a rendelés reggel 8
órától. Elmondta, hogy a doktornő el fog jönni a testületi ülésre, és akkor további kérdéseket lehet feltenni akár a rendelési idővel kapcsolatban is.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy Muhi községben is van délutános rendelés, ott
is elérhető délután a doktornő.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy a régi rendelési idő alapján valóban 2 délutáni rendelés volt.
Bacsó János polgármester: igen, a hétfői napon volt a második délutáni rendelés, mert
Muhiban kezdett az orvos, de hétfőn jobbnak találtuk a délelőtti rendelés bevezetését
Ónodon, így maradt az egy délutáni rendelési idő.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy a helyettesítő orvos, Wirtz doktor úr pénteken délután rendel. Kérdése, hogy a vérvétel időpontja marad-e a megszokott rend szerint.
Bacsó János polgármester: a vért nem a doktornő veszi, hanem továbbra is az asszisztensek, így az változatlan marad.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy itt fog-e lakni a doktornő.
Bacsó János polgármester: jelenleg árulja az edelényi lakását, amíg azt nem sikerül eladnia, addig biztosan nem lesz ónodi lakos.
Török János képviselő: kérdése, hogy a szolgálati lakásra igényt tart-e.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy egyelőre nem.
Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester elhalasztotta a háziorvosi szerződések
elfogadását, addig az időpontig, amíg megérkezik az ülésre a dr. Györbiró Anna doktornő.
2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határozatokról
A.\ Pályázatok aktualitásai
 Falubusz
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy 2008. november 20-án az MVH-tól érkezett
határozat
alapján
az
EMVA-ból
8 484 000,Ft.,
azaz
nyolcmilliónégyszáznyolcvannégyezer forint értékben nyert az önkormányzat egy Peugeot
Boxer Combi 330 L2H2 típusú 9 személyes kisbuszt. A támogatás intenzitása 100 %.
A jármű beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni, ennek teljes lebonyolításával
az Aventis Consult Kft. lett megbízva. Elmondta továbbá, hogy így a 30 személy
busz vásárlásától eláll az önkormányzat.
Török János képviselő: kérdése, hogy így az SNI-s tanulókat a 9 személyes busz két
fordulóval fogja bevinni, vagy milyen megoldás van erre a problémára.
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Bacsó János polgármester: feltételezhető, hogy ez nem fog problémát jelenteni, mivel
jelenleg zajlanak az orvosi felülvizsgálatok, ennek eredményeként már 3 tanulót ismét beírattak az ónodi iskolába, mivel a szakértői vélemény alapján integráltan oktathatók.
 Illegális hulladéklerakó felszámolása
Bacsó János polgármester: a pályázat megvalósítása folyamatban van, a befejezési határidő december 31. A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg 50 %-a át
lett küldve utalásra október 3-án, az utalás átfutási ideje 60 nap. A projekt befejezését követően kerül utalásra a fennmaradó rész.
 Településkép kialakítása, illetve info-kommunikációs rendszer kialakítása
Bacsó János polgármester: mindkét pályázat sikeresen lezárult, az elszámolásuk is
megtörtént, a támogatási összegek utalásra kerültek.
 Óvoda akadálymentesítése
Bacsó János polgármester: a pályázat elszámolása befogadásra került, egyelőre hiánypótlásról nem érkezett értesítés. Amennyiben bővebb információ áll rendelkezésre,
a képviselő-testület tájékoztatására sor fog kerülni.
 Iskola kibővítése, korszerűsítése
Bacsó János polgármester: a pályázat második körre történő benyújtása sajnálatos módon nem sikerült. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács nyilatkozatát önkormányzatunk nem kapta meg, így a pályázat nem nyújtható be második
körben. A támogató nyilatkozat meg nem adásának indoka ismeretlen, a Fejlesztési
Tanács nem a korábban felállított pontrendszer és azon elért pontszámok alapján
hozta meg döntését, hanem más szempontok voltak mérvadóak, így például regionalitás, stb.
B. \ A rulírozó hitel kamatának emelkedése
Bacsó János polgármester: a Raiffeisen Bank Zrt. a válságra történő hivatkozással megemelte a korábbi 1,5 %-os hitel kamatot 2,5 %-ra.
C. \ Gesztelyi gesztorságú szennyvízhálózat bővítés, fejlesztés
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen kiosztott tájékoztató
anyaghoz képest bővebb információval nem tud szolgálni a körömi szennyvíztelep bővítése ügyében. A mai nap folyamán érkezett a GW-Borsodvíz Kft-től egy meghívó a
december 3-án, Miskolcon tartandó egyeztető tárgyalásra, melynek keretében remélhetőleg bővebb és konkrétabb tájékoztatásra fog sor kerülni.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint a települési szennyvízproblémák, például a csatornákban pangó szennyvíz, a csatornából áradó bűz, stb., nem oldódnak
meg a körömi telep befogadóképességének növelésével.
Bacsó János polgármester: az lenne az előnye, hogy akik eddig nem kötötték be a szennyvizet minden helyre, most ott is be lehetne kötni. Veszélye, kétoldalú, mivel ha betársulunk és megismétlődnek az Olajterv Zrt.-vel történtek, az is probléma, viszont, ha nem
társulunk be, de a többi társult település sikeresen végrehajtja a szennyvízhálózat bővítését, az szintén probléma.
Török János képviselő: elmondta, hogy ha legalább 80%-os lenne a bekötöttség, akkor
nem lenne büdös a szennyvíz hálózat.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ez valóban így van, és pontosan ezért az új
konstrukciónál már kötelező a 80 %-os bekötési arány.
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Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy a terv szerint átlag 1m3/család/nap teljesítményre lett kialakítva a rendszer, erre az átlagos felhasználásra épült a hálózat.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint meg kell várni a december 3-ai tájékoztatót
és csak annak ismeretében szabad a testületnek dönteni.
Bacsó János polgármester: aki benyújtja a pályázatot az adja az önerőt, a szennyvízhálózat
tulajdonosa a Borsodvíz, míg az üzemeltető a GW-Borsodvíz.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy amennyiben a létesítmény átkerül az önkormányzat tulajdonába, akkor az jó.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy Ónoddal együtt 4 település (Köröm, Berzék,
Sajóhídvég) polgármesterei felajánlják a lehetőséget, hogy a részvényeiket megvegyék
és így lehetőségük van a pályázat beadására. Hiába az önkormányzat a tulajdonos, a
GW-Borsodvízé az irányítás, az önkormányzatoknak nincs befolyásuk, például az árra
sem. A tulajdonosi jogot a Borsodvíz közgyűlésein lehetne gyakorolni, de a tulajdoni
hányad nagyon alacsony ahhoz, hogy érdemben változtasson az önkormányzat bármely fennálló tényen. Javasolja megvárni a december 3-ai tájékoztatót és annak tükrében újra a testület elé kerülhet a témakör.
D. \ A pedagógus föld bérbeadása
Bacsó János polgármester: az ír tulajdonú Termőföld Kft., magyarországi képviselőjével,
Apponyi Ferenccel történt megbeszélés értelmében a korábban felajánlott formában –
bérleti jog átadása a vár körüli területért cserében – nem érdekli a tulajdonost, így a
bérbeadás útja nem járható.
E. \ Katolikus és református templom védelem alá helyezése
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen módosított helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása kapcsán a katolikus és református
templom helyi védelem helyezése bejegyzésre került, így a vonatkozó,
templomfelújítási pályázatok beadhatóak.
A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a polgármesteri beszámoló a lejárt idejű határozatokról.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta a polgármesteri beszámolót a lejárt határidejű határozatokról.
3. napirendi pont: ingatlanok bérbeadása a helyi alapítványok részére a LEADER-es
pályázatokhoz
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a FVM által a falumegújításra és falufejlesztésre kiírt pályázatok kapcsán új információ, hogy a pályázati anyagnak összhangban kell
lennie a LEADER által elfogadott helyi stratégiával, amennyiben ez teljesül, akkor
plusz 20 ponthoz jut a pályázó. A plusz pontok megszerzése elengedhetetlen a sikeres
pályázathoz, így mindenképpen a stratégiával összhangban kell kidolgozni a pályázati
anyagot. A javasolt keretösszeg 25 millió forint, mivel a falumegújításra kiírt pályázaton önkormányzatok vehetnek részt, így 37 település önkormányzata között kerül kiosztásra 500 millió forint, így 1-1 településre kb. 13 millió forint támogatási összeg jut.
A 37 pályázó között Ónod viszonylag nagy településnek számít, így a 25 milliós összeg
reálisnak tűnik. A plusz pontok megszerezhetőek például helyi piac létrehozásával,
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amely minden nap nyitva tart, ez 5 plusz pontot eredményez, így a piactéren kialakításra fog kerülni egy helyi piac. A falumegújítás keretében játszótér kialakítására is lehetőség van, de ennek megvalósítására alapítványok is pályázhatnak, amennyiben az
5+2 év tartósbérletbe kiadásra kerül, a bérbeadással érintett területek a 120/1 hrsz., 158
hrsz., 477 hrsz., 561 hrsz. és 706/1hrsz., ahol parkok, játszóterek és a korábbi információs táblákhoz hasonló kivitelű táblákon kihelyezésre kerülne Ónod története, Lorántffy Zsuzsanna életútja, az ónodi vár története, stb.. Az alapítványok által beadott pályázat hátránya, hogy előfinanszírozásban valósul meg a beruházás, így az alapítványok nem biztos, hogy meg tudják teremteni az előfinanszírozás feltételeit. Erre konkrét javaslattal jelenleg nem tud szolgálni, esetleg megoldást jelenthet a LEADER-es
csoport takarékszövetkezete, amely megajánlhatja a pályázat megvalósításához szükséges összeget. Az alapítványi megpályáztatás mellett szól viszont az az érv, miszerint
az alapítványok 100%-os, míg az önkormányzatok csupán 90%--os támogatottságban
részesülnek (ugyanis amennyiben az önkormányzat a minimális 10% önrész nélkül
nyújtja be pályázatát, akkor a helyi stratégiai tervhez való illeszkedés nem valósul meg,
így a megszerezhető plusz pontok elvésznek). Javaslata szerint a parkok és játszóterek
megvalósítására a helyi alapítványok nyújtanának be pályázatot, míg a vásártér és főtér
átalakítására az önkormányzat. Véleménye szerint a turisztikai fejlesztésre kiírt pályázat esetében a Vár utcai szolgálati lakás átalakításával létrejött panzióval lehetne próbálkozni, de a pályázat túl sok kötelezettséget ír elő, például: 5 évig fenntartani és
üzemeltetni a létesítményt, konkrét adatok a leendő turisták számáról, igazolás arról,
hogy valóban ott is voltak, stb. Az említett adatok tükrében ilyen jellegű pályázatban
való részvételt nem javasolja. A főtéren körsétány létrehozása valósulna meg valamilyen virágból kialakított motívummal a közepén, a vásártéren új központi épületet
hoznának létre, illetve a Sajó oldalában lévő várári részre új WC épülne, valószínűleg a
buszmegálló háta mögé. Elmondja továbbá, hogy a korábban a Másodok Esély Felnőttoktatási Intézmény számára meghozott a 706/1 hrsz.-ú terület eladásra vonatkozó határozat visszavonható, mivel az intézmény nem tart igényt a területre (ok: a pályázatuk
sikertelensége miatt nem valósulhat meg az oktatási és szociális intézmény létrehozása). A képviselő-testület számára eldöntendő kérdés a következő, egyetértenek-e azzal,
hogy a Második Esély Felnőttoktatási Intézmény részére történő eladásra vonatkozó
határozat visszavonásra kerüljön, illetve, hogy a pályázat megvalósításához bérbe adhatóak-e a fent említett területek az iskolai, illetve az óvodai alapítvány számára.
Sedenszki Imre alpolgármester: javasolja egy minimális, például 1,- Ft., azaz egy forint,
jelképes összegért bérbe adni az alapítványok számára a fenti területeket.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a legkisebb könyvelhető tétel az 1 000,- Ft., azaz egyezer forint. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint visszavonja-e a képviselő-testület a 706/1 hrsz.-ú terület eladására vonatkozó határozatát.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
96/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: Határozat hatályon kívül helyezése (száma: 28/2008. (IV. 17.), tárgya: az Ónod
706/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, a gyógyszertár melletti ingatlan megosztása és az így
létrejövő új helyrajzi számú ingatlan eladása „A Jövőnkért Ma” Alapítvány részére)
A képviselő-testület a 28/2008. (IV. 17.) számú, „az Ónod 706/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, a gyógyszertár melletti ingatlan megosztása és az így létrejövő új helyrajzi számú
ingatlan eladása „A Jövőnkért Ma” Alapítvány részére” tárgykörű határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: jegyző
A polgármester szavazásra bocsátott a kérdést, miszerint a fent részletezett területek
bérbeadásra kerüljenek az iskolai és óvodai alapítvány részére
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
97/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: Ingatlanok bérbeadása helyi alapítványok részére
A képviselő-testület az alább felsorolt ingatlanokat bérbe adja 5+2 évre, az alábbi helyi alapítványok részére, ingatlanonként 1.000 Ft/év bérleti díjért:
- Ónodi Homok-Vár Alapítvány (székhelye: 3551 Ónod, Iskola út 2., képviseli: Gálné Tatár Mária; számla szám: 11734004-20434362),
- Ónodi Általános Iskolai Oktatás Színvonalának Emeléséért Alapítvány (székhelye: 3551
Ónod, Nyéki út 4., képviseli: Horváth László; számla szám: 11734114-20069737)
-- 706/1 hrsz. (gyógyszertár mellett) játszótér céljából
-- 561 hrsz. Nyéki út melletti autóbuszmegállónál – park, játszótér céljából
-- 477 hrsz. Szent István úton az artézi kútnál – park, játszótér céljából
-- 158 hrsz.: Arany János u. – játszótérre csak
-- 120/1 hrsz. hídnál, szennyvízátemelőnél – park, játszótér

A polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint az önkormányzat maximum
25 millió forintos értékhatárig adjon-e be pályázatot falumegújítás tárgykörben.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
98/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: pályázat benyújtása az EMVA-ból finanszírozott, a településközpont (főtér)
felújítására és vásártér fejlesztése céljából
Ónod Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és a –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletben meghatározott fejlesztés megvalósítására
- a 2. célterületen (hrsz.: 209/4): Ónod központjában sétány és pihenőpark kialakítására
- a 3. célterületen (hrsz: 791/4): pedig a meglévő vásártér előírásoknak történő megfeleltetése
érdekében WC-csoport szociális blokk építése és fedetlen elárusítóhelyek kialakítására, továbbá a
főtéren új helyi piac létrehozására.
Felelős: polgármester
Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően
4. napirendi pont: a polgármester beszámolója a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásában végzett tevékenységről
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a kistérségi társulás által átvállalt legújabb feladat a családsegítő. A MKTT tisztán kötött normatívából dolgozik, tehát leegyszerűsítve, amire kapja a társulás a pénzt arra használja fel. Fenntartja a munkaszervezetét, ami
kb. 7 fő. Az egyéb, a testületet érintő kistérségi döntésekről mindig az adott téma tárgyalásakor szokta tájékoztatni a testületet.
A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz.
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásában végzett tevékenységről szóló beszámoló.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
99/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: a polgármester beszámolója a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett tevékenységéről a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.
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5. napirendi pont: a könyvtár vagy a sportöltöző épületének hasznosítása, bérbeadása szakmunkástanulók szakmai gyakorlati képzéséhez
Bacsó János polgármester: a Praktikum Szolgáltató Bt. megkereste az önkormányzatot,
hogy a szakképző iskolának gyakorlati helyre lenne szüksége, főként kőműves és vízgáz-fűtés szerelők számára. A tanulók gyakorlati munkáit az önkormányzat kisebb
karbantartási munkálatainak elvégzése tenné ki. A polgármester óvatosságra int, így
javaslata, hogy kb. havi 50 000,- Ft., azaz ötvenezer forint legyen a bérleti díj és mindenképpen legyen kikötve próbaidő, ami a tanév I. félévének vége lehetne. Bérbe adni
a sportöltözőt javasolja, mivel hétköznap senkit nem zavarnak a munkájukkal és a hétvégékre, amikor valamilyen sport rendezvényre sor kerülhet, szabad a lenne a helyiség. A vállalkozó elmondása alapján a bérleti díjjal szemben nincs kifogása, továbbá a
közüzemi díjak fizetését vállalják. A tanulók 16-20 év közötti fiatalok, mivel a 3. évfolyamtól kezdődik a gyakorlati oktatás.
Kiss Bertalan képviselő: kb. 20-25 fő tanulóról lenne szó, 2 csoportra bontva, így kb. 10-12
fiatal lenne gyakorlaton egy időben.
Török János képviselő: kérdése, hogy műhelyre nincs-e szüksége a tanulóknak.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy műhelyre is szükségük lesz, de azt a tanulók
építenek maguknak – ezt is gyakorlatként – , illetve az önkormányzat számára is építenek egy irattári épületet. Egyébként a jelenlétük senkit, semmilyen sporttevékenységében nem befolyásol, hiszen hétvégén nem tartózkodnak itt és azt is vállalták, hogy takarítanak maguk után.
Török János képviselő: elmondta, hogy az ilyen jellegű bérbeadás más önkormányzatoknál is bevett szokás.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, mivel a munkák fejében nem számolhatnak fel munkadíjat, így legfeljebb el kell engedni 1-1 munka fejében a bérleti díjat, vagy annak egy
részét. Továbbá elmondta, hogy a tanulók szakoktatók felügyelete alatt, illetve velük
együtt fognak dolgozni, így kárt vagy rossz munkát nem fognak végezni.
Gálné Tatár Mária képviselő: véleménye szerint az elmondottak alapján ezzel a bérbe
adással nem károsodhat az önkormányzat.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra
bocsátotta a napirendi pont vitáját, miszerint bérbe adható-e a sportöltöző a Praktikum
Szolgáltató Bt.-nek, havi 50 000,- Ft. bérleti díj ellenében, január 16-ig tartó próbaidő
mellett.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
100/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: A sportöltözőre vonatkozólag használati jog biztosítása a felnőttoktatást (szakmunkásképzést) folytató Praktikum Szolgáltató Bt. részére
A képviselő-testület a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 112. §-ában biztosított jogával élve, az önkormányzati épületek folyamatos karbantartása, felújítása céljából
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1. a tulajdonában lévő sportöltözőre (Ónod, Nyéki u. 4.) vonatkozólag használati jogot biztosít a
felnőttoktatást (szakmunkásképzést) folytató Praktikum Szolgáltató Bt. (székhely: 3530 Miskolc,
Vörösmarty u. 1.) részére, az alábbi feltételekkel:
a) a használati jog 2008. december 1-től 2009. június 30. napjáig biztosított, de az külön indoklás nélkül 2008. február 20. és 28. között a képviselő-testület által visszavonható;
b) kötelezettséget vállal, hogy a használati jog további biztosítása kérdéséről 2009. július hónapban határozatban rendelkezik;
2. a sportöltözőt a jelen határozat mellékletét képező leltár szerint adja birtokba;
3. a Praktikum Bt. a Ptk. használati jogra, továbbá a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint
felel a használat során okozott károkért;
4. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó közokiratok aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
I.
Bacsó János polgármester: felkéri Vida Miklós képviselőt, hogy a korábban említett ÓnodMuhi közös futball csapat kapcsán tájékoztassa a testületet.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy egyelőre nem tud konkrét adatokkal szolgálni,
mivel Muhi képviselő-testülete szerdán fog ülésezni, akkor kerül majd a közös futball
csapat kérdése napirendre.
Bacsó János polgármester: a régi egyesület eszközei megfelelőek lesznek, majd Burai
Jánosné képviselővel egyeztetni kell az eszközök leltározása ügyében. A fizikai leltározást Egriné végzi. Kérdése Gálné Tatár Mária képviselőhöz, hogy az iskolában megtörtént-e már a leltározás.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy az iskolában és az óvodában is végeztek a
leltározással.
dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy hol lesz a futballmeccsek helyszíne.
Bacsó János polgármester: a mérkőzések helyszíne a támogatottság arányában fog eldőlni.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy kikötés lesz a csak helyi játékosokkal történő
részvétel.
II.
Bacsó János polgármester: megkereste Hegedűs Ferenc a korábbi polgárőrség vezetője,
hogy szándékukban áll ismételten megszervezni a helyi polgárőrséget, amelynek újraalakulását a két kisebbségi önkormányzat is támogatja. Tájékoztatta őket, hogy az önkormányzat szűkös költségvetése miatt maximum 10 000,- Ft, azaz tízezer forint öszszeggel tudja támogatni a kezdeményezést.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy információi szerint többen is támogatnák a kezdeményezést, de a szervezők csak „komoly”, megbízható emberek közreműködésével
hajlandóak vállalni a feladat elvégzését.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy nem lehet kizárni senkit a jelentkezők közül,
hiszen az a polgárőr, aki jelentkezik.
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Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a létrejövő egység nem kifejezetten polgárőrség
lenne, hanem egy külön szerveződés.
Bacsó János polgármester feltette a kérdést, hogy van-e egyéb hozzászólás, javaslat,
vagy közérdeklődésre számot tartó észrevétele van-e valakinek, mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.
Megérkezett dr. Györbiró Anna, az újonnan megválasztott felnőtt háziorvos az 1. napirendi
ponthoz kapcsolódó szerződés megtárgyalása céljából.
Bacsó János polgármester: ismételten megnyitja az 1. napirendi pont vitáját. Köszönti a
doktornőt a képviselő-testületi ülésen.
Dr. Györbiró Anna: megköszöni a számára megszavazott bizalmat és igyekezni fog
mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt megszolgálja és elégedettek legyenek a
helyiek vele, mint háziorvosukkal.
Bacsó János polgármester: ismerteti a szerződés kapcsán felmerült egyetlen módosítási
javaslatot, amely az Ónodon tartandó 2 délutáni rendelési idő igényét vetette fel. Kérdése a doktornőhöz, hogy van-e erre lehetőség.
Török János képviselő: elmondta, hogy a dolgozók miatt lenne fontos a 2 délutáni rendelési idő, hiszen aki nem Ónodon dolgozik, az csak késő délután ér haza munkából.
Dr. Györbiró Anna: véleménye szerint, aki valóban beteg, azt valószínűleg kiírják táppénzre, így akár a délelőtti rendelésen is meg tud jelenni, illetve a kisebb problémákkal
a családtagok is megkereshetik őt a rendelőben, továbbá elmondta, hogy a hétfő délelőtti rendelés a gyakorlatban jobban bevált.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy a szerződésben szereplő rendelési idő még módosítható-e.
Dr. Györbiró Anna: elmondta, hogy az ÁNTSZ-nél erre a rendelési időre már megkapta
az engedélyt, minden további módosítás további időt vesz igénybe.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint a Muhi és Ónod közötti 3 km-es távolság
nem jelent manapság senkinek sem jelenthet problémát.
Török János képviselő: kérdése, hogy a doktornőnek van-e szüksége a rendelőben lévő
felszerelésre, mivel értesülései szerint a korábbi, elhunyt háziorvos, Udvary doktor családja bizonytalan abban, hogy kell-e bármely eszköz vagy nem.
Dr. Györbiró Anna: elmondta, hogy rendelkezik a háziorvosi feladatok ellátásához kötelező minimum felszereléssel, amely szinte új. Az a kérdés, hogy a volt háziorvos özvegye hajlandó-e megbontani az egységet, akkor venne át tőle eszközöket – bár az egységcsomag megbontása nem jellemző, tette hozzá. Elmondta, hogy próbál időpontot
egyeztetni Udvarynéval, de a sok teendő miatt eddig még nem sikerült mindkettőjük
számára megfelelő alkalmat találni az egyeztetésekhez.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy lesz-e a doktornő ónodi lakos, illetve, ha igen,
akkor mikortól.
Dr. Györbiró Anna: tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg árulja az edelényi házát. A
ház eladásának időpontjától függ, hogy mikor tud költözni.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy háziorvosként mikor kezd Ónodon.
Dr. Györbiro Anna: a kezdés időpontja a MEP szerződéstől függ, de valószínűleg tartható lesz a 2009. január 1-jei kezdés.
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Török János képviselő: kérdése, hogy délután 4 órától csak az ügyeleti rendelés lesz-e
Ónodon.
Dr. Györbiro Anna: elmondta, hogy mobiltelefonon mindig elérhető, amennyiben szükséges és módjában áll ki fog jönni Ónodra rendelési időn túl is. Véleménye szerint ez
azért elegendő, mivel ügyeleti időben csak a rendkívüli esetek ellátása a feladat, ami
legtöbbször túllépi a háziorvosi beavatkozás igényét, így súlyok eseteknél célszerűbb a
mentőszolgálatot hívni.
dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy mi van abban a köztes időszakban, amikor a
doktornő már vagy még nem rendel, az ügyelet pedig már vagy még nincs.
Dr. Györbiro Anna: próbál megoldást keresni, véleménye szerint a legkézenfekvőbb
megoldás a gyermekorvossal történő közös együttműködés lenne, ennek lehetőségét és
részleteit meg fogja beszélni Dr. Naár Éva gyermekorvossal.
/Dr. Györiró Anna felnőtt háziorvos aláírja az Egészségügyi Ellátási Szerződést és a Használati
Szerződést, melyeket korábban már aláírtak Ónod és Muhi polgármesterei./
Bacsó János polgármester: felteszi a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra
bocsátott a kérdést, miszerint elfogadható-e a felnőtt háziorvosi praxis ’Egészségügyi
Ellátási Szerződése’.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
101/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: Felnőtt háziorvosi „Egészségügyi ellátási szerződés”megkötése dr. AlbertGyörbiró Anna Mária megválasztott háziorvossal 2009. január 1-jei hatállyal
A képviselő-testület az Ónod-Muhi felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozólag az alábbi, jelen határozat mellékletét képező szerződéseket köti dr. Albert-Györbiró Anna Mária Máriával (szül.:
1958. 01.10., lakóhelye: 3780 Edelény, Semmelweis u. 13. ) megválasztott háziorvossal 2009.
január 1-jei hatállyal:
- „Előszerződés egészségügyi ellátási szerződés megkötése céljából” - (1. sz. melléklet),
- „Egészségügyi ellátási szerződés”- (2. sz. melléklet).
Felelős: jegyző
A polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a felnőtt háziorvosi praxis ’Használati Szerződése’.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
102/2008. (XI. 24.) határozata
Tárgy: Felnőtt háziorvosi „Használati szerződés” megkötése dr. Albert-Györbiró Anna
Mária megválasztott háziorvossal 2009. január 1-jei hatállyal, a rendelőépület használatáról
A képviselő-testület az Ónod-Muhi felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozólag a jelen határozat
mellékletét képező szerződést köti dr. Albert-Györbiró Anna Mária Máriával (szül.: 1958.
01.10., lakóhelye: 3780 Edelény, Semmelweis u. 13. ) megválasztott háziorvossal, 2009. január
1-jei hatállyal, a rendelőépület használatáról.
Felelős: jegyző
A polgármester 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 testületi ülést.
K.m.f.
Gálné Tatár Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző
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