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Megalkotott rendeletek:

2/2009. (II. 10.) rendelet: az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
módosítva: 6/2009. (II. 24.) rendelettel

3/2009. (II. 10.) rendelet: az óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásáról

4/2009. (II. 10.) rendelet: a helyi szociálpolitikai kerekasztalról

Meghozott határozatok:

5/2009. (II. 9.) határozat: Nagycsécs Község Önkormányzatának az Ónod-Igrici Köz-
oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozási kérelmének elutasítása

6/2009. (II. 9.) határozat: Az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
által fenntartott Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségve-
tésének elfogadása (melléklet)

7/2009. (II. 9.) határozat: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda tagóvodájá-
nak, a Homok-vár Tagóvoda házirendjének elfogadása (melléklet)

8/2009. (II. 9.) határozat: Hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Köröm-
Nagycsécs Körjegyzőség helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezése 2009. április
30-ig történő meghosszabbításához



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2009. február 9-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, Gálné Tatár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné,
Tarnóczi József, Török János, Vida Miklós képviselők;
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnöke, Lukács Tibor RKÖ elnöke;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Burai Jánosné képviselő
asszonyt és Vida Miklós képviselő urat javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testü-
let egyhangúlag – 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  elfogad-
ta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet a testület egyhangúlag –
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadott
el:

1. napirendi pont: Nagycsécs Önkormányzatának az Ónod-Igrici Közoktatási In-
tézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozására irányuló kérelmének meg-
tárgyalása (a napirendi pont tárgyalásán részt vesz Gulyás Ottó nagycsécsi
polgármester is)

2. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatok végrehajtásáról
3. napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2009. évi

költségvetésének, továbbá az önkormányzat 2009. évi költségvetésének meg-
tárgyalása

4. napirendi pont: rendeletalkotás az óvodáztatási támogatás természetben tör-
ténő nyújtásáról

5. napirendi pont: az óvodai házirend elfogadása
6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági

kérelmek

1. napirendi pont: Nagycsécs Önkormányzatának az Ónod-Igrici Közoktatási In-
tézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozására irányuló kérelmének megtár-
gyalása

Bacsó János polgármester: felkéri Gulyás Ottó polgármestert és Kasvinczki Lajos képvi-
selő urat, hogy ismertessék  Ónod község képviselő-testületével megkeresésük okát.
Gulyás Ottó Nagycsécs polgármestere: köszönti a megjelenteket, ismerteti a megkeresé-
sük okát, amely az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz való



csatlakozás kérelme. Elmondta, hogy Nagycsécs a kezdetekben Sajószögeddel és
Sajóörössel alkotott egy társulást. Sajóörös kb. 9-10 évvel ezelőtt kivált a társulásból,
ennek következtében Nagycsécsre nagyobb anyagi teher hárult. Nagycsécsiek száma
873 fő, míg a sajószögedieké 2300 fő , mégis a nagycsécsi 54 diákra 14 700 000,- forint
hárul plusz 2 millió étkezés. Véleménye szerint ez nem településarányos, az összeg
az állami normatívából nem fedezhető. Elmondta, hogy az önkormányzatnak a tava-
lyi évben nem volt a költségvetésében hiány, viszont megtakarítás sem áll rendelke-
zésre, az önkormányzatnak 5 milliós rulírozó hitelállománya van, ezen kívül nincs
hitel. Az óvodai létszámról elmondta, hogy kb. 43 fő óvodás gyermek van a község-
ben, ami kb. 10-12 fő elsőosztályos tanulót eredményez. Véleménye szerint, ha
Nagycsécs kilépne a Sajószögedi gesztorságú társulásból, ők is bajba kerülnének, mi-
vel a nyolcadik osztályban 17 fő van, ebből kilenc sajószögedi, négy nagycsécsi. A
hetedik osztályban is 19 főből 4 nagycsécsi, hatodikban 5, ötödikben 6 fő, negyedik-
ben 10 fő, harmadikban szintén 10 fő, másodikban 8 fő, míg első osztályban 15 fő
nagycsécsi diák jár. Feltételezése szerint Sajószöged a kiválásukat követően
Tiszaújvárossal kötne együttműködési megállapodást, így a sajószögedi hetedik és
nyolcadik osztály oda kerülne át. Elmondta továbbá, hogy az iskolával meg vannak
elégedve, de a pénzügyi rész kapcsán nem tudnak egyezségre jutni, nem az a prob-
lémája az önkormányzatnak, hogy fizetni kell, hanem az, hogy aránytalanul sokat.
dr. Üveges István jegyző: kérdése a nagycsécsi polgármester felé, hogy miért lenne a
csatlakozásuk jó Ónod számára.
Gulyás Ottó Nagycsécs polgármestere: véleménye szerint a válság következtében sú-
lyosbodik a helyzet, így az iskolák sorsa is nehezebb lesz, a születési számokban is
csökkenés várható, így már most elkezdődik az életképes iskolák kiválasztódása, mi-
vel a minimum 75%-os létszámmutatót el kell érni, hogy ne kerüljön felszámolásra az
iskola. Elmondta, hogy nem titok, próbálnak más települések felé is nyitni, így pél-
dául megkeresték Hejőkeresztúrt is, illetve a település 20 km-es körzetében más ön-
kormányzatokat is. Találkoztak olyan felajánlással is, ahol fizetni sem kellene, pusz-
tán tanulmányi átlaghoz kötik a csatlakozás lehetőségét. Álláspontja szerint minden
iskolának szüksége van a gyerekekre és várják is őket, mivel egyre gyakoribbak az
iskolabezárások. Ónod kapcsán elmondta még, hogy a diákok számára nagyon fon-
tos a jó megközelíthetőség, a buszjáratok száma, illetve a leendő iskola közelsége.
Ebből a szempontból például Hejőkeresztúr problémás lenne. A leendő elsősök vo-
natkozásában 10 főre a normatíva biztosított lesz és ez a létszám biztosítaná egy-egy
fél osztály biztos beindítását. Amennyiben az állami normatívához hozzá kell járul-
nia Nagycsécs önkormányzatának, nem zárkóznak el előle.
Kasvinczki Lajos nagycsécsi képviselő: elmondta, hogy Nagycsécs kis község, túl sok a
költség, más társulásokban, ekkora települések 1/3 összeget fizetnek. Nagycsécshez
képest Sajószöged gazdag község (az OVI-ttól 60 milliót kap), így alárendeltségi sze-
rep jó nekik, véleménye szerint községük problémája nincs kivizsgálva, így nem ké-
pes az önkormányzat felvenni a versenyt.
Bacsó János polgármester: megköszönte az ismertetőt és elmondta az ónodi önkor-
mányzat problémáját a csatlakozással kapcsolatban. A tavalyi évben Ónod megkeres-
te Nagycsécset a társulással kapcsolatban, ő mint polgármester kiállt a társulás mel-
let, idén viszont már bizonytalanabb a kérdésben. A múlt évben kisebb ellenállást
váltott volna ki ez a társulás, véleménye szerint mostanra lenyugodtak a tavalyi ke-



délyek és ezt nem merné kockáztatni, fontos tényező az is, hogy az emberek nem a
számok alapján, hanem az érzelmeik alapján döntenek, így a társulás lehet, hogy
több kárt okozna, mint hasznot. Véleménye szerint a csatlakozással Ónodnak anyagi
haszna nem lenne, így pénzügyi oldalról érdeke nincs. Ha jönne is 10-12 új tanuló, a
beilleszkedési problémák miatt lehet, hogy elmenne 5-10 régi, egy osztály nyugalmát
1-2 tanuló magatartási problémával küzdő tanuló is teljesen felboríthatja. Ha csatla-
kozna Nagycsécs, abban az esetben is csak egy osztály lenne indítható, és valószínű-
leg a HHH-s tanulók osztályon belüli aránya is negatívan változna. Elmondta, hogy a
hallottakkal egyetért és megérti Nagycsécs problémáját, de jelen körülmények között
nem áll módjában támogatni az iskolatársulás bővítését.
Kasvinczki Lajos nagycsécsi képviselő: elmondta, hogy községük a Tiszaújvárosi Kistér-
séghez tartozik.
Bacsó János polgármester: az iskolai társulásokat a Megyei Közgyűlés véleményezi,
már Igrici csatlakozásával is két kistérség fonódott össze, mivel ők a Mezőcsáti kis-
térséghez tartoznak. Cséccsel így pedig már három lenne, amit, lehet, hogy nem is
támogatna a megyei önkormányzat.
Gulyás Ottó nagycsécsi polgármester: véleménye szerint a kistérségi társulások előbb-
utóbb fel fognak bomlani, ha beszorítanak egy kistérségbe, ott megindul egyfajta ki-
választódás és a későbbi szerveződések esetében sem lesz kiugrási lehetőség. Az is-
kola társulás lehetőség lenne az elzártság megszüntetésére, és talán a későbbiek fo-
lyamán, akár közigazgatásilag is tartozhatna Nagycsécs Ónodhoz. A pontosabb meg-
ismerés végett meginvitálta a képviselő-testületet egy óvodai műsor megtekintésére.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy a két településnek van-e közös közigazga-
tási határa.
Gulyás Ottó nagycsécsi polgármester: nincsen
dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy mekkora részt fizetne Nagycsécs.
Gulyás Ottó nagycsécsi polgármester: véleménye szerint a 100 000,- Ft./tanuló korrekt
összeg lenne. Kérdése a polgármesterhez, hogy jelenleg van-e bejárós gyerek.
Amennyiben társulásból van bejárós gyermek, az plusz fejkvótát jelent és még az
önkormányzat is fizetne, ez hosszú távon 7-10 millió forintot is eredményezhet.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy valóban észérveket sorakoztatott fel
Nagycsécs, viszont a település, az ónodi lakosok érdekei viszont mások, a közvéle-
mény általánosságban elutasító a társulással szemben.
Gulyás Ottó nagycsécsi polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testületeknek mindig
a település érdekeit kell szolgálnia, de javasolta, hogy ne végképp vessék el a képvi-
selők a lehetőséget, még ha most nem is látszik az kedvezőnek.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy miért nem indít Nagycsécs saját iskolát alsó
tagozattal.
Gulyás Ottó nagycsécsi polgármester: jelenleg 67 gyermek van, de a születési mutatók
egyre csökkenek és 20 fő alsó tagozat indítása nem érné meg, ebbe pénzügyileg be is
bukhatna Nagycsécs.
Itt ragadná meg az alkalmat, hogy személyesen is megkérje a képviselő-testületet,
hogy a helyi körjegyző betegsége miatt dr. Üveges István jegyző további helyettesí-
tést lásson el Köröm-Nagycsécs Körjegyzőségben, még kb. 2 hónapig.
Megköszönték a lehetőséget a kérésük ismertetésére, bíznak a pozitív döntéshozatal-
ban.



Bacsó János polgármester: megköszönte a polgármester úrnak és a képviselő úrnak a
látogatást, mielőbbi döntéshozatalt és tájékoztatást ígért.
/Gulyás Ottó polgármester és Kasvinczki Lajos képviselő távoztak az ülésről./
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e a testület további vitát foly-
tatni a napirendi pont kérdésében.
Török János képviselő: javasolta még várni 1-2 hónapot a döntéshozatalig.
dr. Üveges István jegyző: emlékezteti a képviselőket, hogy a törvény alapján február
utolsó munkanapjáig meg kell, kellene hozni a csatlakozásról a döntést.
Török János képviselő: módosította az előbb elmondottakat, javasolta még 10 hónapot
várni, érvként hozta fel, hogy amennyiben ilyen ütemben halad tovább az elvándor-
lás, a gyerekek elvitele más településre az ónodi iskolából, valóban tartani lehet akár
a bezárástól is.
Tarnóczi József képviselő: a nagycsécsi polgármester azt mondta, hogy sok iskolában
tanulmányi eredménytől függően fogadják a csécsi gyerekeket, ennek alapján, azok a
gyermekek, akik elérik a szintet, el fognak menni máshová, így az ónodi iskolának
marad, ami marad. Ezek feltételezhetően pont a problémás gyermekek lesznek, ami
nagyon megterhelné a tanítást.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy aki a múlt év folyamán elvitte az ónodi
iskolából gyermekét, az nem észérvek, hanem emocionális elemek alapján tette azt.
Amennyiben csatlakozna az Ónod-Igrici társuláshoz Nagycsécs, szintén az érzelmek
motiválnák az esetleges elviteleket. Ahol az egyik gyerek nem az ónodi általános is-
kolába jár, ott a testvér is valószínűleg más iskolába fog járni.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint érezhető a feszültség az iskolában, volt
tanárváltás is, sok gyereknek nem úgy sikerült a félévi bizonyítványa, mint szerették
volna, így a szülők felelőst keresnek. Ebben a helyzetben nem hiányzik egy ilyen
„szikra”, amely „robbanáshoz” vezetne, így álláspontja szerint most a társulás bőví-
tés nem előremutató döntés. Ez csak további indokként szolgálna, mindenre. Kíván-
csi lenne az intézményvezető asszony véleményére.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy teljesen nem zárkózna el a bővítéstől, de
egyelőre ő sem támogatja. A nagycsécsi polgármester felajánlása alapján jövő évben
újra napirendre tűzhető a kérdés.
Bacsó János polgármester: egyetért az elhangzottakkal. Az a javaslata, hogy  a jövőbeni
tárgyalásokat lehetőség szerint hagyjuk nyitva, de jelenleg nem bővítse Nagycséccsel
az önkormányzat az intézményfenntartó társulást. Feltette a kérdést, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentke-
zett, lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint kí-
vánja-e a testület most megbővíteni a meglévő intézményfenntartói társulást.
A testület 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül,  1 nem szavazattal az alábbi határo-
zatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
5/2009. (II. 9.) határozata

Tárgy: Nagycsécs Község Önkormányzatának az Ónod-Igrici Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társuláshoz való csatlakozási kérelmének elutasítása

A képviselő-testület Nagycsécs Község Önkormányzatának az Ónod-Igrici Közoktatási In-
tézményfenntartó Társuláshoz való, 2009. augusztus 31. nappal történő csatlakozási kérelmét
elutasítja.

2. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatok végrehajtásáról

A\ Közmunkaprogram
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy eddig 71 fő segélyezettel történt meg a szer-
ződéskötés, a minimum foglalkoztatási idő 90 munkanap, január 21. napjától május
30. napjáig szóló munkaszerződést írtak alá. A tervek szerint a következő felvételre
február 12. napján kerülhet sor, amely alkalommal újabb kb. 88 fő foglalkoztatására
valósulhat meg. Ezzel a két csoporttal már elindulhatnak az ároktisztítási folyamatok
és az idei évben a járda nélküli utcák járdásítását is el kellene végezni. Ez egyelőre
hagyományos betonozással lenne megoldva, a térkövezés nagyon szaporátlan. A
földutak megszüntetésére is van elképzelés, de azt mindenféleképpen térkövezéssel
kell megoldani, az autóforgalom összetörné a betont. Kísérlet 250 m2 térkövezéssel,
hogy a 8 x 8 x 8 centiméteres kockák kibírják-e az autóforgalmat.
Az idő javulásával elkezdődhet a virágosítás a településen, erre a költségvetésben
elkülönített összeg áll rendelkezésre. Muskátlik ültetése, a múlt évi muskátlik meg-
mentése, illetve ezek mellé még kb. 1000 db rendelése, ezen túl 600 db fa rendelése
történt, ezek nagy része a kiirtott bozótosok helyére lennének telepítve, esetleg egy
kis erdőcsoport kialakítása lenne lehetséges. Szintén az idő javulását követően elkez-
dődhet a közterületeken a szemétszedés, illetve az ártéri részek kitisztítása. Várja a
képviselői javaslatokat a további megvalósítandó célokra. A polgármester feltette a
kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, Felszólalásra senki sem
jelentkezett.

B\ Házi segítségnyújtási feladatkör átkerült a Miskolci Kistérség irányítása alá
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy aláírásra került a megállapodás, egyetlen
probléma, hogy a jogosultsági feltételek vizsgálata után fog kiderülni, hogy kik lesz-
nek a rendszeres házi segítségnyújtási rendszerben. Ettől különálló feladat az étkez-
tetés. Azok számára, akik kiszorulnak a házi segítségnyújtás rendszeréből, felajánlást
tesz az önkormányzat a bolti bevásárlás, az ebédkihordás, gyógyszeríratás és gyógy-
szerkiváltás, stb. munkák elvégzésére. Az utolsó testületi ülésen elhangzott a kérdés,
hogy mi lesz abban az esetben, ha túl magas lesz a térítési díj összege. Válaszul el-
mondta, hogy mindenhol egyedi térítési díjak kerülnek megállapításra. Ónod eseté-
ben sok a gondozott, míg kevés a gondozó, jelenleg 16 fő van felterjesztve a rend-
szerbe, az 1 gondozó mellé beajánlottak egy fő társadalmi munkában dolgozó gon-
dozót. Ez nem befolyásolja a térítési díjat, mert ő csak a gondozó szabadságolása ide-
jén fog helyettesíteni, egyelőre. A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki
hozzászólni az elhangzottakhoz. Felszólalásra senki sem jelentkezett.



C.\ Pályázatok aktualitásai

C.1\ÉMOP-4.2.2-2007-0180 óvoda akadálymentesítése
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az elszámolás kapcsán beküldésre került az
utolsó hiánypótlás is, ennek elfogadása után utalásra kerül a megnyert támogatás
összege. Elmondta továbbá, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség minta projektnek
terjesztette elő Ónodot, így felkerülhet az óvoda a pályzat kiírója honlapjára, illetve
egy átadó ünnepséget is kilátásba helyeztek.

C.2\ Falubusz pályázat
Bacsó János polgármester: a busz megrendelésre került, a szállítási szerződés alapján
március végére várható. Ezután adható be elszámolásra a pályázat, majd azt elfo-
gadva kerül utalásra a támogatási összeg.

C.3\ LEADER - falumegújítási pályázat
Bacsó János polgármester: a pályázat benyújtásra került 2 célterületen, a főtér rendezé-
se, ott helyi piac kialakítása, illetve a vásártér sajó-parti oldalán WC kialakítása a cél.
A megpályázott összeg közel 20 millió forint.
A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottak-
hoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont vitáját, majd
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a polgármesteri beszámoló a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a polgármesteri beszámolót.

3. napirendi pont: az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása

Bacsó János polgármester: felkéri Gálné Tatár Máriát, a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését az önkormányzat költségvetéséről.
Gálné Tatár Mária, mint a  pénzügyi bizottság elnöke: elmondta, hogy a pénzügyi bizott-
ság egy módosító indítvánnyal (település karbantartási tétel megemelése) egyhangú-
lag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az önkor-
mányzat 2009. évi költségvetését, melynek része a helyi iskola és óvoda költségvetése
is.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napi-
rendi pont vitáját és szavazásra bocsátott a kérdést.

A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
6/2009. (II. 9.) határozata

Tárgy:  Az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének elfogadá-
sa. (melléklet)

A képviselő-testület az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntar-
tott, ónodi székhelyű Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetését
a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: intézményvezető

A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
2/2009. (II. 10.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről  módosítva: 6/2009. (II. 24.)  rende-
lettel

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXVIII. törvény 65.§-a  alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi ren-
deletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármes-
teri hivatalra és az önkormányzat intézményére terjed ki.

2.§

(1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 67. §-a alapján a címrendet a
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2009. évi kiadásait fel-
adatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként mű-
ködő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.  Ezeket a 3.a., 3.b.,
és 3.c. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – ki-
adások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban külön - külön címet alkotnak.



A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1)   A  képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

477.935 e Ft   bevétellel,
507.935 e Ft   kiadással és
30.000 e Ft forráshiánnyal állapítja meg, melynek fedezetéül hitelfelvétel szol-
gál.

(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül :
- működési célú kiadást 507.935 ezer forintban

személyi juttatásokat 181.742 ezer forintban
munkaadókat terhelő járulékokat 50.658 ezer forintban
a dologi kiadásokat 154.544  ezer forintban

a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 102.175 ezer forintban
pénzeszközátadás 7.516 ezer forintban
felújítási kiadásokat 0 ezer forintban
hitelkamat 11.300 ezer forintban
finanszírozási kiadás 0 ezer forintban
- a költségvetési létszámkeretet 2009. január 1-jén  82  főben
állapítja meg. ! Ezt a 6/2009. (II. 24.) rendelet 83 főre emelte fel, Kiss Bertalan
felvétele miatt!!! A bevételek és kiadások előirányzatát az 1.a és 1.b mellékletek
tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-
testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz.
melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

5.§

A képviselő-testület céltartalékot nem képez.



Több éves kihatással járó feladatok

6. §

(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves
bontásban a 4 sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves elői-
rányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a
polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök
szerinti bontásban a 5. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések
ismeretében a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyv-
vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

9. §

(1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert
tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési
szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, a képviselő-testület a
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 153. §.-a alapján önkormányzati biztost rendel
ki a  felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez.

10. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcso-
portosítás jogát magának tartja fenn. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert havi 500 000,- Ft (azaz ötszázezer forint) összegig történő kötelezett-
ség vállalására, amelynek forrása előirányzatok közötti átcsoportosítás, vagy
többletbevétel lehet.  A polgármester köteles a legközelebbi ülésen tájékoztatni a
képviselő-testületet a tárgyhóban ezen felhatalmazás alapján felhasznált pénz-
összeg igénybevétele céljáról.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, va-
lamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-



átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-
testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése
alapján, negyedévente dönt.

11. §

(1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirány-
zat felhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közoktatási intézmény a képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi
főösszegen felüli bevételeikkel szabadon rendelkeznek, azt - alapfeladataik
sérelme nélkül - felhasználhatják dologi kiadásokra, bért azonban nem ké-
pezhetnek belőle.

(3)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőjét a személyi jel-
legű kiadások főösszegén belül a bérgazdálkodási jogkör megilleti, amelynek
keretében a rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belüli költ-
ség nemek közötti átcsoportosításokra is jogosultak.

(4) A (2) – (3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi
években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással
nem járhatnak. A kiadási előirányzatok főösszegét és rendszeres személyi jutta-
tás megállapított összegét nem lehet túllépni.

12. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntsön, melyről a
testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

   13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
  E körben különösen:

a.) a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költség-
vetési tájékoztatót, valamint havi pénzforgalmi információt, s mindezeket meg-
küldi a Magyar Államkincstár részére,

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten ke-

resztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkor-
mányzat intézményei működési kiadásainak kiegyenlítéséről. A tar-



tozások, illetőleg a működési kiadások 500.000 forintig a házipénztár-
ból is kiegyenlíthetők,

d) ellenőrzi a költségvetési szervek gazdálkodása tekintetében a költségvetési
rendeletben foglaltak betartását, mely ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási
rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja,
e) gondoskodik a működésképtelen önkormányzatok részére kiírt minisztériumi
pályázat, továbbá az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
részére kiírt (ún. önhiki-s pályázat) előkészítéséről, benyújtásáról.

Kötelezettségvállalás

14.§

(1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat.

(3) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési rendeletben rögzített kiadási
előirányzatok terhére, valamint a bevételi főösszegen felüli bevételeire vállalhat
kötelezettséget.

(3)A kisebbségi önkormányzat nevében a kisebbségi önkormányzat elnöke vállalhat
kötelezettséget a részükre megállapított kiadási előirányzatok főösszegén belül.

Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

15. §

Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a 9.a. számú mellék-
let tartalmazza.

16. §

Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a 9.b. számú mellék-
let tartalmazza.

17 .§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell
alkalmazni.

Bacsó János         dr. Üveges István
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. február 10.
dr. Üveges István jegyző



4. napirendi pont: rendeletalkotás az óvodáztatási támogatás természetben történő
nyújtásáról

dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy az igénybevétel feltétele, hogy a család része-
süljön rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve a szülők közül legalább az
egyik legfeljebb csak általános iskolai végzettséggel rendelkezzen, továbbá a gyer-
mek igazolt és igazolatlan mulasztásainak a száma nem érheti el egy nevelési évben a
25 %-ot. A támogatás mértéke az idén egy összegben 20 000 Ft., majd minden félév-
ben 10 000 Ft.  A jogszabály lehetőséget ad a támogatás természetben történő megíté-
lésére, így például lehetne a gyermekeknek cipőt, ruhát, tisztasági csomagot, stb. vá-
sárolni. Amennyiben az önkormányzat ilyen formában szeretné adni a támogatást,
erről döntést kell hoznia. A természetbeni juttatások lebonyolítási feladatait a gyer-
mekjóléti szolgálat, illetve az óvoda vezetése végzi majd.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az óvodavezető vállalta a feladat lebonyolí-
tását, elképzelés az, hogy a támogatott gyermekek számára egységesen kell bevásá-
rolni, amit számlával kellene igazolni.
Feka Béla CKÖ elnöke: támogatta a javaslatot.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint ez nem lesz nagy motiváció, mivel egy
évben csupán két alkalommal jár és az sem túl nagy összeg. Cipőt kaphat máshonnan
is, sőt az sem kizárt, hogy az már másnap eladásra kerül. A csak korlátok szabása
nem vezethet eredményre.
Gálné Tatár Mária képviselő: támogatta a természetbeni juttatást, mivel sokszor talál-
kozott már olyan kifogásokkal a hiányzások kapcsán, hogy nincsen a gyereknek sem
cipője, sem ruhája. Így az emiatti hiányzás talán kiküszöbölhető lenne.
Solymosi Imréné képviselő: véleménye szerint az ónodi családok nem költenék másra
ezt az összeget, mint amire kell. Ha esetleg a pénzbeli juttatás mégsem válna be, ak-
kor még mindig van lehetőség a módosításra. Ez a természetbeni megoldás azt érzé-
keltetheti, hogy az önkormányzat nem nézi ki az érintett szülőkből, hogy van felelős-
ségtudatuk.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy aki nem jogosult erre a támogatásra, az is
hordja és fogja hordani a gyereket óvodába tisztességesen. Ha készpénzben lenne
kifizetve, az lehet, hogy nagyobb ellenérzést váltana ki. Egyébként ez a támogatási
forma csupán 10-20 gyermeket érint Ónodon. A 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, mi-
szerint, támogatja-e a testület, hogy az óvodáztatási támogatást természetben nyújt-
sák.
A testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendele-
tet alkotta:



Ónod Község Képviselő-testülete
3/2009. (II. 10.) rendelete

az óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásáról

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (4)  bekezdésében biz-
tosított felhatalmazás  alapján az óvodáztatási támogatás természetben történő nyúj-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/C. §-a alapján, „Óvodáztatási támogatás” jogcímen folyósítandó támoga-
tást első alkalommal valamennyi érintett gyermek vonatkozásában természetbeni ellátásként
biztosítja.

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve 2009. 02. 10.
dr. Üveges István jegyző

5. napirendi pont: óvodai házirend elfogadása

dr. Üveges István jegyző: röviden ismertette az előzetesen kiküldött házirendet, el-
mondta az előterjesztésnek megfelelően kell a módosítást megtenni.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy a hiányzásokra vonatkozó részt kell mó-
dosítani, az óvodai napok számának 25%-ánál nem lehet több az igazolt és igazolat-
lan hiányzás, ezt kell leszabályozni az óvodai házirendbe.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e az óvodai házirend kibő-
vítése.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
7/2009. (II. 9.) határozata

Tárgy: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda tagóvodájának, a Homok-vár
Tagóvoda házirendjének elfogadása (melléklet)

A képviselő-testület a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda tagóvodája, a Homok-
vár Tagóvoda (Ónod, Iskola u. 2.)  házirendjét a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalom-
mal elfogadja.

6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselő javaslatok, lakossági
kérelmek

A\ szociális kerekasztal létrehozása a közfoglalkoztatási terv későbbi elfogadása
céljából
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a törvényi előírás alapján a  közfoglalkozta-
táshoz közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. Ezt a munkaügyi központ adatai alap-
ján kell elkészíteni, az elkészült tervet a munkaügyi központnak is meg kell küldeni
véleményezésre és a helyi szociális kerekasztalnak is jóvá kell hagyni. A szociális
kerekasztal létrehozására irányuló jogszabály felolvasását követően javaslatot tett a
szociális kerekasztal tagjaira, így a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat 1-1 tag-
gal, a két helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, az intézményvezető, illetve a pol-
gármester és a jegyző lennének a tagok. Várja a véleményezést és további javaslato-
kat.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a testület egésze is lehet kerekasztal, kiegé-
szítve a fent felsorolt külsős tagokkal. A kerekasztal mintegy elővéleményezi a köz-
foglalkoztatási tervet, ezután azt a testületnek is el kell majd fogadnia. Feltette a kér-
dést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki
sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint
megalakulhat-e a szociális kerekasztal a fent felsorolt tagokkal.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
4/2009. (II. 10.) rendelete

a helyi szociálpolitikai kerekasztalról

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról 1993. évi III. törvény 58. § (4)  bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a helyi szociálpolitikai kerekasztalról  az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, a település rászoruló lako-
sai szociális ellátásának javítása, a közfoglalkozatási terv véleményezése céljából.



(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a helyi családvédelmi- és gyerekjóléti szolgálat
valamennyi munkatársa, a helyi két kisebbségi önkormányzat elnöke, közoktatási intézmény-
vezető, a közoktatási tagintézmények (óvoda, iskola) vezetői, polgármester, jegyző.

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve 2009. 02. 10.
dr. Üveges István jegyző

B.\ Köröm-Nagycsécs körjegyzőség kérelme, hogy dr. Üveges István jegyző to-
vábbi két hónapig helyettesíthessen a körjegyzőségben
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy még mindig nincs megoldva az állandó kör-
jegyző kérdése Körömben. A testület januárban két hónapig engedélyezte a helyette-
sítést. Kérdése, hogy a képviselők támogatják-e a még további két hónapra szóló he-
lyettesítést.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy amennyiben nem okoz fennakadást a rend-
szerben, illetve az Ónodon ellátandó feladatok zökkenőmentesek maradnak, akkor
véleménye szerint megadható a támogatás még két hónap helyettesítéshez.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint engedi-e a képviselő-testület még két hó-
napos helyettesítést a jegyző úr számára.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
8/2009. (II. 9.) határozata

Tárgy: Hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Nagycsécs -Köröm Körjegyzőség
helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezése 2009. április 30-ig történő meghosszab-
bításához

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy  dr. Üveges István  (lakóhelye: 3713 Arnót, Petőfi u.
87., szül.: Miskolc, 1966. 06. 18., a.n.: Járdánházi Gizella)  Köröm- Nagycsécs Körjegyző-
ség helyettesítő körjegyzőjévé 2009. január 8-tól kezdődő kinevezése 2009. április 30-ig
tartson,  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 fog-
laltaknak megfelelő„Megállapodás”-t aláírja.

Felelős: polg. jegyző

C.\ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról
Kiss Bertalan képviselő: az ügyrendi bizottság elnökeként tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok határidőre, mindenkitől megérkez-
tek. Megköszönte a határidő betartását.
D.\ Észrevételek
D.1\
Gálné Tatár Mária képviselő: a Rákóczi utca végén a szilikát törmeléket már eltakarítot-
ták, most hulladéklerakás van, kérdése lehet-e ezzel tenni valamit.
Bacsó János polgármester: ígéretet tett, hogy meg lesz nézve a terület és mielőbbi intéz-
kedésről biztosította a képviselő asszonyt.
D.2\
Tarnóczi József képviselő: felhívta a figyelmet, hogy az Arany János utca végén a kör-
forgót meg kellene építeni, mert nagy szükség lenne rá, kérdése lesz-e erre lehetőség.
Bacsó János polgármester: válasza igen, a közmunka-program keretében az a munka is
elvégzésre kerül az idei év folyamán.
D.3\
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a Vörösmarty és Új Élet utca sarkán a közvilágí-
tás nem jó, ráadásul a villanydoboz állandó jelleggel nyitva van, ami véleménye sze-
rint rendkívül veszélyes.
Bacsó János polgármester: a közvilágítás kapcsán telefonos bejelentést kell tenni, ez a
holnapi napon meg fog történni, majd kérni kell a szakembereket a villanydoboz biz-
tonságosabb zárására.
D.4\
Feka Béla CKÖ elnök: Sajólád felé a Rákóczi utca végén kihelyezett Ónod tábla közelé-
ben lóg a villanyvezeték, ami szintén balesetveszélyes lehet.
Bacsó János polgármester: ez ügyben is szakembereknek kell szólni, ezt is meg fogjuk
tenni.
A polgármester felette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzot-
takhoz, van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele. 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 dr. Üveges István

           polgármester           jegyző

Burai Jánosné        Vida Miklós
        jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


