Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. január 7-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén
Megalkotott rendeletek:
1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek védelméről szóló 10/2004. (IV. 27.)
rendelet módosításáról (a Rákóczi u. 45. alatti művelődési ház helyi védelem alá vétele)
Meghozott határozatok:
1/2009. (I. 7.) határozat: felhatalmazás a polgármester részére Raiffeisen Bank Zrt.-vel
történő szerződéskötésre, az egyes devizanemekre vonatkozó átváltással kapcsolatos
árfolyamok folyamatos figyelése céljából
2/2009. (I. 7.) határozat: a képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása
3/2009. (I. 7.) határozat: hozzájárulás dr. Üveges István jegyző Köröm-Nagycsécs Körjegyzőségben helyettesítő körjegyzővé történő kinevezéséhez
4/2009. (I. 7.) határozat: a rendszeres szociális segélyben részesülők lehetőség szerinti
teljes körű közfoglalkoztatásának célul tűzése Ónod Községben

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. január 7-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Burai
Jánosné, Kiss Bertalan, Tarnóczi József, Török János, Vida Miklós képviselő; Gálné
Tatár Mária, Horváth László és Solymosi Imréné képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
- meghívott vendégként: Lukács Tibor RKÖ elnöke;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők jelenléti aránya 70 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tarnóczi József és Vida Miklós képviselőket 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: jelentés a lejárt határozatokról
2. napirendi pont: felhatalmazás a polgármester részére a Raiffeisen Bank Zrt-vel
kötött kölcsönszerződésbe foglalt, az egyes devizanemekre vonatkozó átváltással kapcsolatos új, az árfolyamok figyelésére vonatkozó szerződés aláírására
3. napirendi pont: A képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása
4. napirendi pont: hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Köröm- Nagycsécs
Körjegyzőség helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezéséhez (az érintett a
téma nyilvános ülésen történő napirendre tűzéshez hozzájárult)
5. napirendi pont: a művelődési ház épületének helyi védelem alá vétele
6. napirendi pont: a szociális segélyben részesülők teljes foglalkoztatásának megvalósítása, tekintettel a 2009. január 1-től hatályos törvényi módosításokra
7. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek
1.

napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról

A\Szennyvízhálózat felújítását célzó pályázat aktualitásai
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a pályázat beadási határideje 2008. 12. 15.
volt, így a pályázat beadása meghiúsult. A GW-Borsodvíz vezetőjével tárgyalt, aki egy
januári vagy februári testületi ülésre el fog jönni és tájékoztatni fogja a képviselőtestület tagjait. Elmondta Ónod álláspontját, miszerint az ónodi felújítás költségei vál-

lalhatóak, amennyiben kizárt az egyetemesség. A válasz az volt, hogy keresik a megoldást.
B\Házi segítségnyújtás ellátásának aktualitásai
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a miskolci központú szervezet nem tudott
január 1-jével megalakulni, információi szerint működési engedély hiányában. Amint
a fennálló probléma megoldódik, megkezdheti működését a szervezet. Azon emberek
számára, akik kiesnek a szervezett házi segítségnyújtás rendszeréből, azok számára az
önkormányzat - humánus megfontolásból – ebédkihordást, illetve bolti bevásárlást
biztosít, ha lesz rá igény, illetve bizalom a segítséget nyújtók felé.
C\ Pályázatok
C.1\ LEADER pályázat
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a pályázat beadási határideje 2009. 01. 10.,
szombat. A pályázat keretében felújításra kerülne a főtér, illetve a vásártérre, WC kialakítására nyílna lehetőség. Ezután ismertette a tervdokumentációt, azt tanulmányozásra átadta a képviselőknek. Elmondta továbbá, hogy a vásártéri WC megújuló energiaforrással fog üzemelni, így napelemes világítás lesz, a villanyóra helyett pedig akkumulátor. A főtér felújítása keretében helyi piac kerülne kialakításra, ami minimum 3
napot lenne nyitva egy héten. A tervezett vásári főépület kialakítása sajnos jelenleg
nem megvalósítható, mivel minden szabálynak való megfeleltetés esetén nem férne
bele a 25 milliós költségvetésbe.
C.2\ „Illegális hulladéklerakások felszámolása” pályázat
Bacsó János polgármester: a pályázat kapcsán elmondta, hogy 2008. 12. 31-el befejeződtek a munkálatok. Az elvégzett munkák pontos ismertetésére kéri fel Kiss Bertalan
képviselőt.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a munkálatok a 788, 790 és 791/4 helyrajzi számokon történtek, melyek természetben a vásártér területét jelentik. A megtisztított
területeken nem csak az illegálisan lerakott és az évek folyamán felhalmozódott hulladékot takarították el, hanem az elbozótosodott részek is kitisztításra kerültek, így új
funkciókat láthatnak el ezek a területek, például a 788 hrsz.-ú területen parkoló lett
kialakítva, míg a másik két terület a vásártér bővítését tette lehetővé. A tisztítás következtében kb. 480 m3 (?) hulladék került elszállításra.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az elszámolási határidő 2009. 01. 31., a záróbeszámoló elfogadása után kerül utalásra a támogatási összeg második része.
C.3\ Iskolai pályázatok
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet által kiírt
pályázaton sikeresen vettünk részt. Szintén sikeresen megnyert pályázat a TVK Rt. a
Dél-borsodi régióért Alapítvány által kiírt pályázat keretében a mellékhelyiségek higiéniás színvonalának javítása és kiépítése valósulhat meg. Erre a célra megnyert támogatás 300 000,- Ft., azaz háromszázezer forint.

D\ Trabant vásárlása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Trabant
típusú gépjármű sajnos teljesen elromlott, a javíttatása kb. 70 ezer forintba kerülne. A
fentiek alapján új beszerzésére került sor, amely 153 000,- Ft.-ba, azaz
egyszázötvenháromezer forintba került, az autó jó műszaki állapotban van. Mindöszszesen 53 000 km. van benne.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátott a napirendi
pontot, miszerint elfogadható-e a polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a polgármesteri beszámolót.
2. napirendi pont: felhatalmazás a polgármester részére a Raiffeisen Bank Zrt-vel
kötött kölcsönszerződésbe foglalt, az egyes devizanemekre vonatkozó átváltással
kapcsolatos új, az árfolyamok figyelésére vonatkozó szerződés aláírására
dr. Üveges István jegyző: felhatalmazással kell rendelkeznie a polgármesternek, a
Raiffeisen Bank Zrt-vel 2008-ban kötött kölcsönszerződésbe foglalt, az egyes devizanemekre vonatkozó átváltással kapcsolatos új, az árfolyamok folyamatos figyelésére
vonatkozó szerződés aláírására. A szerződés a mellékletekkel együtt pontosan 20 oldal, ezért csak az első oldalát küldtük meg fénymásolatban. Ezt a szerződést azért fontos elfogadni, mert a bank csak így tudja számunkra biztosítani az árfolyamok figyelését a jövőben.
Ezzel a szerződéssel semmilyen anyagi kötelezettséget nem vállal az önkormányzatunk. Kérjük a szerződés elfogadását.
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az új szerződés megkötésére
valóban a valuta figyelése érdekében van szükség, amennyiben ez nem kerül aláírásra, a továbbiakban nem figyelik a valuta árfolyamokat. Hozzátette, hogy az új szerződés megkötésének, illetve az árfolyam figyelésének anyagi vonzatai nincsenek.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy jelenleg milyen pénznemben van az önkormányzat pénze.
Bacsó János polgármester: jelenleg svájci frankban (CHF) van a pénz.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy ha eddig is figyelve volt a valuta árfolyama,
akkor miért nem szóltak korábban, hogy baj van, tegyük át forintba.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy 261 forint után már nem váltottak CHF-ba,
nyáron 150 forintba került, a stagnálás után hirtelen ugrás következett be. Amennyiben átváltanánk forintba, úgy a kamatunk 2 millió, így 500 000 forint alatt van. Az elmúlt 3 év folyamán mindig volt 180 forinton az árfolyam, ha érdemes átváltani, szólnak. A legmagasabb váltási határ 149 forint. Kérése, hogy adjuk meg a megbízást a
bank számára és kerüljön aláírásra az új szerződés.
A polgármester 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:
Ónod Község Képviselő-testülete
1/2009. (I. 7.) határozata
Tárgy: felhatalmazás a polgármester részére Raiffeisen Bank Zrt.-vel történő szerződéskötésre, az egyes devizanemekre vonatkozó átváltással kapcsolatos árfolyamok
folyamatos figyelése céljából
A képviselő-testület
1. a Raiffeisen Bank Zrt.-vel (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) a „TRE 111762” szerződésszámú, „Keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli azonnali és származtatott, valamint strukturált betéti ügyletek kötésére” tárgykörű szerződést köti, az egyes devizanemekre vonatkozó átváltással kapcsolatos új árfolyamok folyamatos figyelése céljából; a húsz oldalas szerződés a
jelen határozat mellékletét képezi;
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
3. napirendi pont: a képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása
Bacsó János polgármester: az előzetesen tanulmányozásra kiküldött munkatervet részletesen ismertette, majd hozzátette, hogy a falunap időpontja még változhat az iskolai
tanítás befejezéséhez igazodva, illetve az Idősek Napja rendezvény november hónapban kerül megrendezésre.
dr. Üveges István jegyző: tolmácsolta a Solymosi Imréné képviselő asszony kérését, miszerint számára nem megfelelő a testületi ülések délután kettő órai kezdése, kéri ezt
megbeszélni.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy számára sem megfelelő ez az időpont, javasolta a későbbi kezdést.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy mennyivel később kezdődnének az ülések kb.
délután négy vagy öt óra körül.
Bacsó János polgármester: javasolta az öt órai ülés kezdést, ami már a következő ülésre is
érvényes. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
2/2009. (I. 7.) határozata
Tárgy: A képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása
Ónod Község Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervét a jelen határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.

4. napirendi pont: hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Köröm-Nagycsécs
Körjegyzőség helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezéséhez
dr. Üveges István jegyző: a körömi önkormányzat megkereste önkormányzatunkat:
van-e lehetőség arra, hogy az ottani körjegyző hosszabb ideje tartó betegszabadsága
miatt az újbóli munkába állásáig a jegyző helyettesítő jegyzőként dolgozzon a körjegyzőségben. A körömi és a nagycsécsi testület erről már határozatot is hozott. Az
előzetes tárgyalások szerint az esetleges helyettesítés a jegyző ónodi ügyfélfogadási
idejét nem érintené, hiszen keddi napokon Körömben, csütörtöki napokon
Nagycsécsen látná el a jegyzői feladatokat. Az ónodi hétfői, szerdai, pénteki ügyfélfogadás így változatlan maradna. A helyettesítés végének pontos idejét nem tudhatjuk,
valószínűleg pár hónapról lenne szó. Kérjük, hogy a helyettesítést megszavazni szíveskedjenek.
Bacsó János polgármester: valóban megkeresés érkezett a körjegyzőségtől, amelyben azt
kérik önkormányzatunktól, hogy dr. Üveges István jegyző úrnak engedélyezze a testület, hogy előre láthatólag 2009. 04. 31-ig ismételten lássa el a jegyzői feladatokat a
Köröm-Nagycsécs Körjegyzőségben. Javasolta támogatni a helyettesítést. Feltette a
kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki
sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
3/2009. (I. 7.) határozata
Tárgy: Hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Nagycsécs -Köröm Körjegyzőség
helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezéséhez
1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy dr. Üveges István (lakóhelye: 3713 Arnót, Petőfi u.
87., szül.: Miskolc, 1966. 06. 18., a.n.: Járdánházi Gizella) kinevezésre kerüljön KörömNagycsécs Körjegyzőség helyettesítő körjegyzőjévé 2009. január 8-tól kezdődően, az új,
határozatlan időre kinevezett körjegyző kinevezéséig, legfeljebb azonban 2009. február 28ig, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (4) bekezdése alapján.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítésről Nagycsécs Község Önkormányzatával, továbbá Köröm Község Önkormányzatával az 1. pontba foglaltaknak megfelelő„Megállapodás”-t aláírja.
Felelős: polg. jegyző

5. napirendi pont: a művelődési ház épületének helyi védelem alá helyezése
Bacsó János polgármester: a falumegújításra kiírt LEADER pályázat kapcsán, illetve saját
véleménye szerint is szükséges, hogy a művelődési ház helyileg védett épület legyen.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy a védettség alá helyezés visszavonható-e, illetve
ez a helyi rendezési tervet befolyásolja-e.
Bacsó János polgármester: válasza, igen visszavonható és nem befolyásoló tényező.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy egyetlen hátránya lehet, hogy a külső állag
állandó kell, hogy legyen, vagyis esetleges elbontása esetén ugyanilyen épület építhető csak. A hatályos rendezési tervben a helyi védelembe vételre javasolt épületek listáján szerepel a művelődési ház.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
1/2009. (I. 8.) rendelete
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 10/2004. (IV. 27.) rendelet módosításáról
1. §
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 10/2004. (IV. 27.) rendelet 1. számú melléklete az
alábbi új, 3. ponttal egészül ki:
{Helyi védelembe vett épületek - az egész épület)
„3) 3551 Ónod, Rákóczi u. 45.
hrsz.: Ónod 896/5
”Művelődési Ház”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János.
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. 01. 08.
dr. Üveges István
jegyző

6. napirendi pont: a szociális segélyben részelülők teljes foglalkoztatásának megvalósítása, tekintettel a 2009. január 1-jétől hatályos törvényi módosításokra
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy januártól változások léptek életbe, így a tavaly még rendelkezésre álló közcélú keret idén már nem áll rendelkezésre, helyette az
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás költségeit 95 %-ban térítik. A segélyezettek többsége így közmunkára behívható lesz, az önkormányzat felajánlja számára a munkát és ők eldönthetik, hogy elvállalják-e azt vagy sem, persze a következményekről tájékoztatva.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, mi lesz abban az esetben, ha mindenki elvállalná a
munkát, tud az önkormányzat mindenki számára munkát biztosítani.
Bacsó János polgármester: válasza igen, elmondta továbbá, hogy kötelezően 90 munkanapig kell őket foglalkoztatni. A feladatok között szerepelne, például első körben a
külterületek megtisztítása és rendbetétele, bozótirtás, továbbá iskolában és óvodában,
a konyhán, a felnőtt oktató intézetben, az egyházaknak besegíteni, amennyiben lesz
megfelelő ember, illetve az intézmények részéről igény. Anyagi vonzata viszonylag
minimális, védőkesztyűket, védőitalt kell biztosítani, illetve szerszámokat. Véleménye
szerint, akinek még a téli időszak lévén fára van szüksége, az mehet majd fát és bozótot vágni és megkapják a kivágott mennyiséget. Javasolja visszaállítani az éjjeli őrséget, erre a posztra mindenképpen megbízható emberekre lesz szükség.
dr. Üveges István jegyző: minden segélyes kap majd személyre szóló felhívást, melyben
tájékoztatást kapnak a közfoglalkoztatásról.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy kizáró okok vannak-e, például egészségügyileg
alkalmatlan, stb.
Bacsó János polgármester: igen a segély megvonása nélkül utasíthatja vissza a munkát az
a rendszeres szociális segélyben részesülő, akinek kiskorú gyermekei vannak, aki betöltötte az 55. életévét, vagy egészségügyileg alkalmatlan (leszázalékoltak, stb.). Számukra is fel kell ajánlani a munkát és saját döntés alapján el is fogadhatja. Amennyiben az önkormányzat nem biztosít közcélú munkát, helyette segélyt ad, akkor 20%
terheli, viszont munka biztosítás esetén a teher 5 %-ra csökken, így érdemben nem
változik az önkormányzati költségvetés terheltsége.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy mi fogadható el egészségügyileg alkalmatlanságnak.
Bacsó János polgármester: ha továbbra is rendszeres szociális segélyezett kíván lenni,
akkor első körben táppénz jár, de ha az orvos szerint dolgozhat, akkor a rehabilitációs
központot kell fel keresni, stb. A foglalkoztatási rendszer utófinanszírozásos, most
január hónapban lehet előleget kérni, amennyiben január 31-ig nem indul meg a foglalkoztatás, akkor csak utólag lehet fizetéstámogatást kéni. A január 15-i kezdéssel
meg lehetne oldani, hogy ne legyen fennakadás már az első három hónapos foglalkoztatáskor is.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a képviselőknek azt kell megszavazni, hogy
törekszik-e az önkormányzat a teljes foglalkoztatásra a szociális segélyezettek körében.
Tarnóczi József képviselő: támogatja a kezdeményezést, reményt fűz hozzá, hogy a saját
munkájuk által megtermelt pénzt talán már meg fogják becsülni.

Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátott a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
4/2009. (I. 7.) határozata
Tárgy: A rendszeres szociális segélyben részesülők lehetőség szerinti teljes körű közfoglalkoztatásának célul tűzése Ónod Községben
A képviselő-testület a 2008. évi CVII. törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.-37/G. paragrafusai alapján a rendszeres szociális
segélyben részesülők lehetőség szerinti teljes körű közfoglalkoztatásának megszervezését célul
tűzi Ónod Községben.
Felelős: polgármester, jegyző
7. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek képviselői javaslatok, lakossági kérelmek
A\
Sedenszki Imre alpolgármester: az éjszakai őrség kapcsán elmondta, hogy az encsi kistérségben szerveznek hasonlót, ott személyi vagyonőrképzést is biztosítanak, amely
OKJ-s bizonyítványt is ad a sikeres vizsgát tevőknek.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy az említett képzés költségét ki finanszírozza.
Sedenszki Imre alpolgármester: egyelőre önköltséges a képzés, ha lesz lehetőség pályázati úton finanszírozni, az lesz felhasználva.
Bacsó János polgármester: a családi segélyezés miatt egy családban a maximum segély
összeg a jelenlegi minimálbér 56 190,- Ft., így ha egy családból többen is eljönnek dolgozni, az jelentősen segítséget jelentene.
Vida Miklós képviselő: véleménye szerint is ez sokat lendítene a rossza anyagi körülmények között élő családok helyzetén.
dr. Üveges István jegyző: feszültséget okozhat az emberek között az a tény, hogy az a
személy, aki főállásban felelősségteljes munkát végez, hiba esetén annak következményeit is vállalva, szinte ugyanannyi fizetésért fogja ezt tenni, mint a közmunkás konkrét felelősségre vonás nélkül.
Sedenszki Imre alpolgármester: pozitívuma lehet még, hogy a családok várható anyagi
helyzete javulásának eredményeképpen lehet, hogy a lakásfenntartási támogatások
összege is csökkeni fog.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ez nem várható, mivel a közmunkáltatásból
származó jövedelem nem vehető figyelembe a támogatások megítélésekor, mint egyéb
foglalkoztatásból származó minimálbér.

B\
Török János képviselő: kérdése, hogy tudomása szerint van olyan jogi szabályozás, ami
megtiltja, hogy gyermekoktatási intézmények 200 méteres körzetében nem lehet szeszesitalt kimérni, ez minden vendéglátó egységre vonatkozik-e.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy új vendéglátóegységet, szeszesital kimérési
engedéllyel nyitni biztosan nem lehet, de szerinte a régebbi vendéglátóhelyek a szerzett jog alapján még folyathatják ezt a tevékenységet.
C\
Török János képviselő: aki nem köt rá a szennyvízhálózatra, annak talajterhelési díjat kell
fizetnie, de véleménye szerint ezt a költséget is csak az fizeti meg helyettük, aki a
szennyvízhálózatra rákötött, ezt bizonyítja az a tény is, hogy a számlákon fel van tüntetve a környezetterhelési díjtétel. Kérdése, hogy ez a probléma orvosolható-e.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ebben a kérdésben az önkormányzatnak
nincs lehetősége lépni, a szakemberek szárazgőz bevezetésével valamelyest pontosan
fel tudják mérni a bekötéseket, ami segíthet rendezni a problémát.
A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel közérdeklődésre számot tartó javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki
nem élt, a polgármester megköszönte a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános
testületi ülést.
K.m.f.

Bacsó János
polgármester

Tarnóczi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

+ 2010-től február 15-ig közfoglalkoztatási terv is kell
Melléklet Ónod Község Képviselő-testületének 2/2009. (01. 07.) határozatához

A képviselő-testület 2009. évi munkaterve
Valamennyi rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülés:
A.) 1. Napirendi pontja: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutóbbi ülés óta tett főbb intézkedésekről - Előterjesztő: polgármester, jegyző.
B.) Utolsó napirendi pontja: "Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői kérdések, felvetések.

A rendes ülések időpontjai:
Ülés időpontja

Napirend tárgya

A 2009. évi költségvetési rendelet2009. február 12. 17.00 óra tervezet benyújtása
A 2008. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Belső ellenőrzési utóellenőrzés
megtárgyalása
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Beszámoló az Emődi Rendőrörs
2008-ban Ónodon végzett munkájáról
2009. április 30. 17.00 óra
Beszámoló az önkormányzat első
féléves gazdálkodásáról

a napirendi pont előadója
polgármester

Jegyző

polgármester

Jegyző

Polgármester

Polgármester, jegyző

Igazgató

Igazgató, jegyző

polgármester

Jegyző

2009. szeptember 15.,
17.00 óra
A Lorántffy Zs. Általános Iskola és
Óvoda igazgatónőjének beszámolója a tanintézmény előző tanévi
munkájáról

Az előkészítésért
felelős

2009. október 13., 17.00
óra

Közmeghallgatás (Falugyűlés)

2009. november 26., 17.00
óra

A 2010. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyása

Jegyző

Jegyző

Beszámoló az önkormányzat három negyedéves gazdálkodásáról

polgármester

Polgármester, jegyző

polgármester

Jegyző

polgármester

Jegyző

2009. december 17., 17.00
óra

2010. évi költségvetési koncepció
Hulladékszállítási közszolgáltatás
hatósági árának megállapítása

Csatornadíj-szolgáltatás hatósági
árának megállapítása
A köztisztviselők 2009. évi teljesítményértékeléséhez az önkormányzati célok meghatározása
Polgármesteri beszámoló a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett
tevékenységről

Időpont

polgármester

Jegyző

Jegyző

Jegyző

Megnevezés

Rendezője

2009. március 8. (ünnepség rendezése 6-án)

Nőnap

községi rendezvény,
okt. int. részv.

2009. március 15. (ünnepség rendezése 13-án)

1848-as szabadságharc évfordulója

községi rendezvény,
okt. int. részv

Ónodi Napok

községi rendezvény,
okt. int. részv.

Államalapítás ünnepe

Községi rendezvény

Köztársaság kikiáltása,
1956-os forr. és szabadságharc

Okt. int.

Idősek Napja

Községi rendezvény

2009. június 14.

2009. augusztus 20.
2009. október 23.
(ünnepség rendezése 22én)

2009. november 27.

