Jegyzőkönyv Ónod Község Képviselő-testülete 2008. december 11.-én megtartott nyilvános üléséről

Ónod Község Önkormányzata * 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. december 11-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén
Elfogadott rendeletek:
17/2008. (XII. 12.) rendelet: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet módosításáról (2009. évi
szemétdíj)
18/2008. (XII. 12.) rendelet: az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról (EU-s Önerő Alaphoz pályázat benyújtása)
19/2008. (XII. 12.) rendelete: a 2009. évi vízi közműből szolgáltatott csatornadíjról
Meghozott határozatok:
107/2008. (XII. 11.) határozat: A szemétszállításról az AVE Kft.-vel kötött szerződés
módosítása a 2009. évi díj meghatározása céljából
108/2008. (XII. 11.) határozat: Pályázat benyújtása az óvodai épület akadálymentesítése céljából benyújtott pályázathoz szükséges önerő összegének az Európai Unió
Önerő Alapból történő elnyerése céljából
109/2008. (XII. 11.) határozat: Vízi-közmű díjához támogatási igény bejelentése
110/2008. (XII. 11.) határozat: Közbeszerzési eljárási döntés hozatala a pályázaton
elnyert önkormányzati mikrobusz vonatkozásában, a Váci és Társai Kft. nyertessé
hirdetése egy Peugeot mikrobusz vásárlása céljából
111/2008. (XII. 11.) határozat: Az Ónod, Rákóczi u. 44. szám alatti régi könyvtárépület helyiségének bérbeadásáról szóló szerződés módosítása a Magyar Telekom Nyrt.vel (a helyi telefonközpont bérleti díjának megemelése)
112/2008. (XII. 11.) határozat: Az önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselők
egyéni munkateljesítményének értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló, kiemelt, 2009. évi önkormányzati célok megállapítása
113/2008. (XII. 11.) határozat: Tóthné Juhász Mária megbízása a könyvvizsgálói teendőkkel a 2009. évre
114/2008. (XII. 11.) határozat: A házi segítségnyújtásról szóló Miskolc-környéki kistérségi intézményfenntartói társulás társulási megállapodásának elfogadása (a házi
segítségnyújtást 2009. január 1-től a miskolci kistérség látja el Ónodon is)
115/2008. (XII. 11.) határozat: a Felső-magyarországi Várak Egyesületében az önkormányzat tagsági jogviszonyának megerősítése
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2008. december 11-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, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Török János, Vida Miklós képviselő;
Burai Jánosné, Horváth László és Tarnóczi József képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnöke, Halmos László, az Aventis Consult
Kft. képviselője,
- 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 Kiss Bertalan képviselőt és
Solymosi Imréné képviselő asszonyt javasolta.
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 a testület egyhangúlag –
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadott
el:
1. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EMVA-ból finanszírozott
falubusz beszerzésére
2. napirendi pont: 2009. évi szemétdíj megállapítása
3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határozatokról végrehajtásáról
4. napirendi pont: 2009. évi víz- és szennyvízdíj megállapítása – E.: polgármester
5. napirendi pont: T-Com-os szerződés jóváhagyása a régi könyvtárépületben
működő telefonközpontra vonatkozólag
6. napirendi pont: Az önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselők egyéni
munkateljesítményének értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló, kiemelt, 2009. évi önkormányzati célok megállapítása
7. napirendi pont: Könyvvizsgáló megbízása a 2009. évre
8. napirendi pont: Házi segítségnyújtásról szóló Miskolci Kistérségi Megállapodás megtárgyalása
9. napirendi pont: Szennyvízcsatorna felújítását szolgáló pályázat aktualitásai
10. napirendi pont: Belépés az Észak-Magyarországi Várak Egyesületébe
11. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
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1. napirendi pont: 2009. évi szemétdíj megállapítása
Bacsó János polgármester: ismertette a képviselők számára kiküldött előterjesztést. Elmondta, hogy a tanács javaslatát elfogadva az AVE koncessziós díjként a konzorciumnak 700 millió forintot fizet ki egy összegben. Kb. 20 év múlva újabb lerakó létesítésére lesz szükség, ezért az AVE évi 200 millió forintot fizet. A díjemelés kapcsán
elmondta, hogy a díjemelés infláció követő. Egyébként a Cirkont 160 %-os áremelést
eszközölt. Az elhangozottakhoz kíván-e még valaki hozzászólni, mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a 2009. évre megállapított szemétdíj.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
107/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: A szemétszállításról az AVE Kft.-vel kötött szerződés módosítása a 2009. évi
díj meghatározása céljából
A képviselő-testület a települési szilárd hulladék szállításáról az AVE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést a 2009. évi szemétszállítási díj megállapítása miatt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.
dr. Üveges István jegyző: ezt a döntést át kell vezetni a hulladékos rendeleten is, mert
a lakosság felé csak így lehet jogszerűen kivetni a szemétszállítási díjat.
Bacsó János polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
17/2008. (XII. 12.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet módosításáról
l. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 13.) rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(5) A gyűjtőedény ürítésének díjai a 2009. évben:
a) 120 literes tárolóedény ürítési díja: 294 Ft+áfa ürítésenként,
b) 60 literes tárolóedény ürítési díja: 174 Ft+áfa ürítésenként,
c) 240 literes tárolóedény ürítési díja: 589 Ft+áfa ürítésenként.
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2. §
Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. december 12-én

dr. Üveges István jegyző

2. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatok végrehajtásáról
A.\ Könyvtár
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a helyi könyvtár új helyre költözött, így a
2008. 12. 15-ei nyitást követően a Teleházban, heti 20 órában lesz látogatható. A községi könyvtár selejtezésében a megyei könyvtár volt segítségünkre, a legfontosabb
alapkönyveket megkapta a helyi könyvtár, illetve bútort a megfelelő tároláshoz. További pozitívum, hogy a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása biztosít a községi
könyvtár könyvkészletének fejlesztésére évi kb. fél millió forintot.
B.\ Sportöltöző
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a Sportöltöző a korábbi döntés értelmében
hasznosításra került. A tanulók számára kiadott helyiségre próbaidőt kötött ki a testület, ami 2009. 02. 28-ig tart. A tanulók segítséget fognak nyújtani a községnek, így
például a kőművesek térkövezni fognak, míg a csőszerelők a konyhai gázberendezést
újítják fel.
C.\ Pályázatok
1. Óvoda akadálymentesítése (ÉMOP-4.2.2-2007-0180)
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az óvodás pályázat teljesen megvalósult a
pályázat elszámolásának leadása folyamatban.
2. EU önerő alap pályázat benyújtása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy folyó év december 15. napjáig lehetőség van
az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében 2007-2013 között megvalósuló projektekhez biztosított önerő összegére pályázatot benyújtani. Ezt az önkormányzatok és
jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati sajátforrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjéről szóló 16/2008. (II. 28.) ÖTM rendelet, illetve
ennek módosításáról szóló 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet teszi lehetővé. A kiírás értelmében az óvodai akadálymentesítési pályázathoz kapcsolódó 1 093 856,- forintos
önerő összegéből 40 %, azaz 437 542,- forint, pályázati úton megnyerhető. A pályázat
benyújtásához szükség van a képviselő testület korábbi határozatára, melyben meg-7-
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ajánlja az önerő összegét a pályázat megvalósításához, illetve a fenti ÖTM rendelet 5.
§-a alapján fel kell hatalmaznia a polgármestert nyilatkozattételre. A polgármester
feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
108/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai épület akadálymentesítése céljából benyújtott
pályázathoz szükséges önerő összegének az Európai Unió Önerő Alapból történő
elnyerése céljából
A képviselő-testület pályázatot nyújt be az óvodai épület akadálymentesítése céljából benyújtott pályázathoz szükséges önerő összegének (437.542 Ft) az Európai Unió Önerő Alapból
történő elnyerése céljából, az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjéről szóló 16/2008.
(III. 28.) ÖTM rendelet alapján.
Ezt követően a testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
18/2008. (XII. 12.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról
1. §
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet az alábbi
új, 7/A. §-sal bővül:
„7/A. § a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjéről szóló 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az Európai Unió Önerő Alap támogatás igénylése pályázattal kapcsolatban a fenti rendelet 5.
§ (2) bekezdésének megfelelő tartalmú nyilatkozat megtételére.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Bacsó János polgármester

dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. december 12.
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3. Hulladékos pályázat (K-36-08-00173H)
Bacsó János polgármester: a pályázat megvalósítása folyamatban van, teljesen 2008. 12.
31-ig zárul le. A támogatáson nyert összeg fele 453 600,-Ft. már átutalásra került, a
következő 50 % támogatás elutalásához beszámolót kell készíteni a felhasznált öszszegekről és a beszámoló elfogadását követően kerül utalásra a fennmaradó támogatási összeg.
4. Kastélykert utca leaszfaltozása (ÉMOP-3.1.1), megnyert TIOP-.1.1.1, Eü.
Alapszolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-4.1.1) pályázatok
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a fent említett pályázatokról semmilyen információ nem áll a rendelkezésre. Benyújtásra, illetve befogadásra kerültek, de elbírálásukról, vagy esetleges hiánypótlásról még nem érkezett információ.
D.\ Az új háziorvos költöztetése
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy 2009. január 1-től, már az újonnan megválasztott háziorvos fog rendelni Ónodon. Az első rendelési nap a január 5. lesz.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy rendelő már ki van festve, a költözéshez készen áll.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy igaz-e az a hír miszerint dr. Udvari
Sándornét, Klárikát nem áll szándékában alkalmazni.
Kiss Bertalan képviselő: tudomása szerint dr. Udvari Sándorné nyugdíjba fog menni, az
asszisztens Knapp Károlyné, Marika pedig marad. A takarítónő személye kérdéses.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottak hoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a
napirendi pontot, miszerint elfogadható-e a polgármesteri beszámoló a lejárt határozatok végrehajtásáról.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját.
4. napirendi pont: 2009. évi víz- és szennyvízdíj megállapítása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy sem a vízdíj, sem a szennyvízdíj mértékében
nem történt változás a 2009. évre is ugyanazok az árak érvényesek.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy ez igaz, de jelenleg nem ismert az állami támogatás mértéke, így ha az csökken, akkor emelkedhet az ár.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a 2009. évi víz- és szennyvízdíj mértéke.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
109/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: Vízi-közmű díjához támogatási igény bejelentése
Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GW-Borsodíz Kft. által kidolgozott, a
támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul
veszi a támogatási igény bejelentését. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
19/2008. (XII. 12.) rendelete
a 2009. évi vízi közműből szolgáltatott csatornadíjról
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő testülete a többször módosított 1990.
évi LXXXVII. tv. 7.§./1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú VÍZIKÖZMŰ-ből a GW-Borsodvíz Kft. által szolgáltatott csatorna
díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:
1. §
Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott csatornahasználat után a 2. §-ban
megállapított díjat kell felszámolni.
2-§
/1/A Szolgáltató által biztosított csatornahasználat díja: 982,- Ft/m3
/2/ Az IM bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
/3/ A vízterhelési díjat a szolgáltató az /1/ pontban foglalt összegen felül az elvezetett
szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre.
3.§
A 2.§-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.
4-§
/1/ Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
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/2/ A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

Bacsó János
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. december 12.

dr. Üveges István
jegyző
dr. Üveges István jegyző

4. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EMVA-ból finanszírozott
falubusz beszerzésére
Bacsó János polgármester: felkéri Halmos Lászlót a falubusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Halmos László: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az FVM által kiírt pályázaton
Ónod Község Önkormányzata is nyert a község számára egy 9 személyes kisbuszt. A
pályázat során kellett kiválasztani, hogy az egyes települések milyen típusú, milyen
felszereltségű és milyen árkategóriájú kisbuszt pályáznak meg. Az MVH kötelezte a
nyertes pályázókat, hogy közbeszerzési eljárást folyatassanak le a kisbuszok megvásárlására. Az előbb említett megkötése miatt túl sok lehetőség nem volt, hiszen minden a busszal kapcsolatos feltétel adott és kötött. A pályázattal 2009. áprilisában és
júliusában lehet elszámolni, célszerű az elszámolás dátumához közeli időpontra helyezni a gépjármű átvételét. A közbeszerzési eljárásra 3 meghívás történt 2 Peugeot
és 1 Volkswagen, ebből csupán 1 Peugeot ajánlat érkezett. A pályázat beadása a formai követelményeknek megfelel (a boríték lezárt, sértetlen).
Bacsó János polgármester: az ajánlat a Váci és Társa Kft-től érkezett (székhely: 3533
Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 32.), a borítékban 3 mappa található, a pályázati
anyag 1 eredeti és 2 másolati példánya. Ezután a pályázat felolvasólapjának felolvasására került sor. A pályázat nettó értéke 8 484 000,- forint, azaz nyolcmilliónégyszáznyolcvannégyezer forint, regisztrációs adóval együtt, ez bruttó 9 976 800.Ft., kilencmillió-kilencszázhetvenhatezer-nyolcszáz.
Halmos László: elmondta, hogy a regisztrációs adót is tartalmazó nettó ár 100 %-ban
támogatott, az ÁFA részét kell önrészként biztosítani, ez jelen esetben azt jelenti,
hogy 7 464 000,- forint után kell ÁFÁ-t fizetni.
Bacsó János polgármester: ezután a polgármester átadta a pályázati anyagot a képviselők számára tanulmányozás céljából. Elmondta, hogy az ÁFA összegét 1 492 800.- Ftot, azaz egymillió-négyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz forintot, az önkormányzat
a költségvetéséből önrészként biztosítja. Vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a felhalmozódott önkormányzat részére vissza nem igényelhető ÁFA keretből hogyan
lehetne ezt kielégíteni.
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Halmos László: a pályázati anyaghoz még hozzá teszi, hogy a kisbusz felszereltsége
kötelezően előírt.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy az önkormányzatnak milyen kötelezettsége
van a járművel kapcsolatban.
Halmos László: válasza, hogy 5 évig köteles az önkormányzat megtartani, illetve karbantartani, ez pályázati feltétel, ez bármikor az 5 év folyamán ellenőrzésre kerülhet.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a
napirendi pontot.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
110/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: Közbeszerzési eljárási döntés hozatala a pályázaton elnyert önkormányzati
mikrobusz vonatkozásában, a Váci és Társai Kft. nyertessé hirdetése egy Peugeot
mikrobusz vásárlása céljából
A képviselő-testület
1. elfogadta a Váci és Társai Kft. (3533 Lorántffy Zs. u. 32., adósz.: 11587527-2-05) által küldött bruttó 9 976 800.- Ft-os, azaz kilencmillió-kilencszázhetvenhatezer-nyolcszáz forintos
ajánlatot, felhatalmazza a polgármestert, hogy 2008. 12. 12-én 10 órakor tartsa meg a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését, a Váci és Társai Kft-t hirdesse ki az eljárás nyertesének, és
egyúttal a közbeszerzési eljárást sikeresnek minősítse;
2. költségvetéséből biztosítja az 1 492 800.- Ft-os, azaz egymillió-négyszázkilencvenkettőezernyolcszáz forint önrészt;
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jármű beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5.napirendi pont: T-Com-os szerződés jóváhagyása, a régi könyvtár épületében
működő telefonközpontra vonatkozólag
Bacsó János polgármester: a szerződés módosítására azért volt lehetőség, mert 3 fázisú
villanyóra kerül beszerelésre és ehhez szükséges a bérbeadó hozzájárulása is. A korábbi helyiségbérleti szerződés értelmében havi 20 000,- forint a bérleti díj, erre nincs
indexálás és a felmondására sincs lehetőség. A cég képviselőivel folytak a tárgyalások, ennek eredményeként sikerült elérni, hogy peres eljárás esetén ne budapesti legyen az eljáró bíróság, hanem a B.-A.-Z. Megyei Bíróság, illetve a bérleti díj összege
70 000,- lesz havonta, ami a KSH fogyasztói indexének arányában növekszik. A
számla negyedévente készül, a helyiség villámvédelméről, az épület biztosításáról,
illetve az épület karbantartásáról gondoskodnak. A szerződés felmondásában nem
sikerült egyezségre jutni. A módosítások értelmében bérbeadó engedélyezi a 3 fázisú
villanyóra beszerelését.
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dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a korábbi szerződés értelmében a bérbeadási
idő a telefonközpont működési ideje, vagyis határozatlan.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy alá van-e már írva a szerződés.
Bacsó János polgármester: jelenleg még nincs, 2009. január 1-jével kerül aláírásra.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint, ha a nagysághoz, a 34m2-hez viszonyítjuk a bérleti díj összegét, a nettó 70 000,- forintot, az elfogadható bérleti díjnak
számít.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, miszerint a fent részletezett tartalommal aláírható-e
a helyiségbérleti szerződés.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
111/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: Az Ónod, Rákóczi u. 44. szám alatti régi könyvtárépület helyiségének bérbeadásáról szóló szerződés módosítása a Magyar Telekom Nyrt.-vel (a helyi telefonközpont bérleti díjának megemelése)
A képviselő-testület a 2000. június 21-én a Magyar Telekom Nyrt.-vel (1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.) az Ónod, Rákóczi u. 44. szám alatti régi könyvtárépület helyiségének (helyi telefonközpont) bérbeadásáról kötött szerződést a jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja, a bérleti díjat 2009. január 1-től 70 ezer forint + áfa összegben állapítja
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
6. napirendi pont: Az önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselők egyéni
munkateljesítményének értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények
meghatározását szolgáló, kiemelt, 2009. évi önkormányzati célok megállapítása
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonló teljesítménykövetelményeket állít fel az önkormányzat, a kiküldött előterjesztésnek megfelelően. Továbbra is kiemelt feladat a vásárban történő aktív közreműködés, illetve a községi
rendezvényeken való részvétel.
Bacsó János polgármester: megköszönte a köztisztviselők éves munkáját, továbbá elmondta, hogy a fent említettekben, illetve a munkavégzésben hibát nem tapasztalt,
mindenben maximális segítséget nyújtottak a hivatal dolgozói. Feltette a kérdést,
hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki
sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
112/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: Az önkormányzat által foglalkoztatott köztisztviselők egyéni munkateljesítményének értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló, kiemelt, 2009. évi önkormányzati célok megállapítása
Valamennyi köztisztviselő vonatkozásában:
- a községi szintű rendezvényeken (falunap, idősek napja, stb.) való aktív közreműködés.
- a vásárok megszervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel.
Felelős: polgármester, jegyző
7. napirendi pont: könyvvizsgáló megbízása a 2009. évre
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a 2008. évben Tóthné Juhász Mária volt
megbízva a könyvvizsgálói feladatok ellátásával. A munkáját megfelelően végezte,
javasolja a 2009. évre is őt megbízni. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a könyvvizsgáló személyére tett javaslat.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
113/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: Tóthné Juhász Mária megbízása a könyvvizsgálói teendőkkel a 2009. évre
Ónod Község Képviselő-testülete a könyvvizsgálói teendők ellátásával 2009. év vonatkozásában Tóthné Juhász Máriát (székhelye: 3524, Miskolc, Klapka út 42. 7/2., kamarai száma:
2133) bízza meg.
8. napirendi pont: Miskolci Kistérség Többcélú Társulása házi segítségnyújtásról
szóló megállapodás megtárgyalása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ez idáig 4 módosítási javaslat került előterjesztésre, de eddig még nem érkezett visszajelzés. Javasolta, amennyiben nem sikerül
a módosításokat maradéktalanul véghezvinni, abban az esetben is kerüljön aláírásra
a szerződés. Elmondta, hogy teljesen szabályossá kell tenni a házi segítségnyújtás
rendszerét és államilag támogatott kell, hogy legyen. Az önkormányzat továbbra is
vállalja az ebédkihordást. A 2009. évre meghirdetett közmunka program keretében
széleskörű foglalkoztatásra lesz lehetőség, így az sem kizárt, hogy az így szerzett
munkaerő révén bővíteni is lehet az ellátást, amennyiben sikerül a közmunkáltatást
megvalósítani. Továbbra is sarkalatos kérdés a térítési díj a magas összeg miatt.
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A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta
a napirendi pontot.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
114/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy A házi segítségnyújtásról szóló Miskolc-környéki kistérségi intézményfenntartói társulás társulási megállapodásának elfogadása (a házi segítségnyújtást 2009. január
1-től a miskolci kistérség látja el Ónodon is)
1. A képviselő-testület a házi segítségnyújtásról szóló Miskolc-környéki kistérségi
intézményfenntartói társulás társulási megállapodását a jelen határozat mellékletébe
foglalt tartalommal elfogadja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a házi segítségnyújtást
2009. január 1-től határozatlan ideig a miskolci kistérség látja el Ónodon is.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
3. Amennyiben az önkormányzatok közötti egyeztetés még lehetővé teszi, a képviselő-testület az alábbi módosító javaslatokkal él:
a) a 8.1. pont az alábbi új bekezdéssel történő kiegészítése:
„ Ugyanez vonatkozik a gesztortelepülésre is, amennyiben a 11.2 pontba foglalt éves elszámolás keretében a tagönkormányzatok többletbefizetést teljesítettek”.
b) a 9.7. pontnak az alábbi új bekezdéssel történő kiegészítése:
„Szintén tiszteletdíjban részesülő társadalmi gondozót is alkalmazhat a feladatot ellátó intézmény azokon a településeken, ahol a foglalkoztatott főállású gondozói létszámhoz képest a
tényleges gondozotti létszám az ágazati jogszabályban meghatározott maximálisan gondozható létszámot meghaladja, de nem éri el azt, amely egy új főállású gondozó munkáltatásához
szükséges”;
c) a 11.2. pont az alábbi, új bekezdéssel bővül:
Amennyiben az egyes tagönkormányzatok vonatkozásában az összes éves bevétel és kiadás
között eltérés mutatkozik, mindkét fél köteles a megtérítésre”;
d) az 1. számú függelékben meghatározott térítési díjak pontos ismerete, csökkentése.
Felelős: polgármester, jegyző
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9. napirendi pont: szennyvízcsatorna felújítását szolgáló pályázat aktualitásai
Bacsó János polgármester: a szennyvízcsatorna felújítását célzó pályázat beadási határideje december 15. napja. A GW-Borsodvíz székházában volt egy tájékoztató, ahol
igyekeztek meggyőzni az önkormányzatokat a pályázathoz való csatlakozásról. A
korábban kiküldött A/3 formátumú előterjesztés a feltételekről szól, amely értelmében az Ónodra eső önerő kb. 3,049 millió lenne. A fejlesztés magában foglalja a
szennyvíztisztító telep bővítését, a jelenleg fennálló szaghatások megszüntetését, illetve az Újharangodon létesítendő szennyvízhálózat kiépítését. A szennyvíztisztító
telep eredetileg 2000 m3 szennyvíz befogadására lett tervezve, ehhez képest jelenleg
kb. 760 m3 folyik be, de ezt a rendszer már nem képes kezelni, szakértői vélemények
szerint kb. 550 m3 kapacitásra képes jelenleg a telep. Véleménye szerint Ónod teljesen
független Újharangodtól, illetve az ottani szennyvízrendszer kiépítettségének mértéktől is. Javasolja, hogy a tervezett bűzmentesítést vállalja fel az önkormányzat, de
csak 11 millió forint erejéig. Elmondta továbbá, hogy a projekt előkészítése önmagában 37,5 millió forint, amit elutasító pályázati elbírás mellett is fennáll.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy ez még csak a pályázat I. köre, ezután
következik a ’nagy pályázat’.
Török János képviselő: kérdése, hogy valóban igaz az, hogy az első fordulóban nem kell
fizetni.
Sedenszki Imre alpolgármester: korábban azt az ígéretet kaptuk, hogy írásban rögzítik
az ígérvényt, de a testületi ülés napjáig sajnos semmi sem érkezett.
Gálné Tatár Mária képviselő: véleménye szerint a 11 milliós keretösszeg is meggondolandó, hiszen már az első alkalommal is úgy kellett volna megvalósítani a beruházást, hogy ne legyen semmilyen probléma vele, az a garancia sem állta meg a helyét.
Azt sem tartja kizártnak, hogy a hibaelhárítás esetleg alacsonyabb összegből is megvalósulhat, mint 11 millió. A korábbi tapasztalatok alapján véleménye szerint még
egy szennyvízberuházással óvatosan kell bánni, saját álláspontja szerint nem támogatja a beruházást.
Vida Miklós képviselő: kérdése, mi történik, ha Ónod nem kíván pályázni.
Bacsó János polgármester: tulajdonképpen Ónod szempontjából semmi, bár a pályázat
beadhatósága kérdésessé válik.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy ez egy kényszer út mindenki számára, a
tisztító telep a rossz, aminek a megjavíttatására nincs pénz, így jól jön a pályázat,
amelyen önkormányzatok pályázhatnak, így ismételten nem tud az önkormányzat jó
döntést hozni, mindenféleképpen fennáll a hiba lehetősége.
Bacsó János polgármester: az előkészítő tanulmány alapján 3 biofilter, illetve kénhidrogén-mérő kerül majd elhelyezésre, így valóban nem tudni mi a garancia a bűzmentességre. Véleménye szerint a leglegálisabb önrész biztosítás a GW-Borsodvíz részéről az lenne, ha megvásárolna az önrész értékével megegyező részvényt az önkormányzattól. Elmondta továbbá, hogy konkrét felelősségvállalással aláírható a szerződés, az egyetemlegesség lehetőségét teljesen kizárva. Az Együttműködési Megállapodás 5. pontja is zavaros megfogalmazású, ebbe még akár az egyetemlegesség is
beleférhet.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy a legtöbb érintett polgármester ellenzi
az egyetemlegességet. A komplett előkészítő anyag sem érkezett meg.
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Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy az Arany János utcánál jelentkező problémát
sem oldották meg többszöri megkeresés után sem, az önkormányzatnak kellett megtisztíttatni.
dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy a beruházás milyen előnnyel jár Ónodnak.
Bacsó János polgármester: sikeres megvalósulás esetén megszűnik Ónod területén a
bűzhatás.
Dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy milyen hátránnyal járhat a beruházás.
Bacsó János polgármester: a beruházás összköltsége kb. 700 millió forint, fennáll az
egyetemlegesség veszélye újból a 10 önkormányzat között, illetve a kivitelezés után
ugyanúgy jelen lesz a megszüntetni kívánt bűz.
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy tart attól, ha Ónod nem vesz részt a pályázatban, ami a későbbiek folyamán sikeresen megvalósul, akkor esetleg bérleti díjat
kérhetnek a nagyobb kapacitású körömi tisztító igénybevételéért.
Bacsó János polgármester: javasolja az Együttműködési Megállapodás 5. pontjának
módosítását, amely szerint a Borsodvíz az önkormányzat vízi-közmű vagyonából
vegye meg a részvényeket.
A testület 6 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a
megállapodás fenti módosítását.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátott a
napirendi pontot, miszerint a módosításokkal elfogadhatóak-e a szerződési feltételek.
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a
szerződési feltételeket.
Sedenszki Imre alpolgármester: felhívja a figyelmet, hogy önkormányzati társuláshoz
való csatlakozás kérdésében minősített többség szükséges a szavazás érvényességéhez.
dr. Üveges István jegyző: igen, ez így van, ezért most a minősített többség hiányában határozat nem született.
10. napirendi pont: belépés a Felső-magyarországi Várak Egyesületébe
Bacsó János polgármester: az egyesület alapító tagjai vagyunk, minden éven 50 000,-,
azaz ötvenezer forint tagdíjat fizetünk be.
Dr. Üveges István jegyző: csak pályáztunk a szervezetük által.
Bacsó János polgármester: Ónod elmulasztott belépési nyilatkozatot kitölteni, illetve
erről határozatot hozni, javasolja megerősíteni határozattal is a tagságot.
Solymosi Imréné képviselő: az ónodi vár miatt javasolja megtartani, ill. megerősíteni a
tagságot.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátott a
napirendi pontot, miszerint az egyesületi tagság megerősítésre kerülhet, viszont pályázni jelenleg nem kíván az önkormányzat.
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A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
115/2008. (XII. 11.) határozata
Tárgy: a Felső-magyarországi Várak Egyesületében az önkormányzat tagsági jogviszonyának megerősítése
A képviselő-testület megerősítve a korábbi döntését kifejezi szándékát a Felső-magyarországi
Várak Egyesületében (Füzér, Rákóczi út 2.) a tagsági jogviszony fenntartására.
11. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy 2009-ben a segélyezettek széleskörű munkáltatására lesz lehetőség. A béreket felfutó rendszerben lehet megigényelni, a decemberben foglalkoztatottak duplájára lehet pénzt kérni. Lehetőség esetén mind a 230
munkanélküli behívásra kerülne, ez lehetőség lenne a számukra is. Mire minden
rendeződik, így például orvosi alkalmassági vizsgálatok, munkaügyi központtól való
kiközvetítés, stb. kb. január 15-20-ai kezdéssel lehet számolni.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy ha a segélyezett nem jön be a közmunkára,
akkor a segélye megszüntethető.
Bacsó János polgármester: igen, így van.
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakat az iskolai végzettségükhöz képest 1 kategóriával alacsonyabb szinten lehet
foglalkoztatni és ezt el kell hogy fogadja. Meg kell jól gondolni, hogy a saját szerszám használatáért cserébe 1 nappal kevesebbet dolgozhassanak majd a közmunkások egy héten.
Bacsó János polgármester: sok munka adódik a település területén, így mindenképpen
kell a munkaerő, viszont a közmunkáltatás megvalósítása során nem szeretné, ha
bárki is megaláztatásnak érezné a munkáltatást. A támogatás 95 %-a utólag visszaigényelhető.
/Megérkezett Horváth László képviselő a testületi ülésre./
A polgármester felette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel közérdeklődésre számot tartó javaslattal, kérdéssel felvetéssel senki
sem élt ,a polgármester megköszönte a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános
testületi ülést.
K.m.f.
Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

Solymosi Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiss Bertalan
jegyzőkönyv-hitelesítő
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