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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. április 20-án megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Meghozott határozatok:
24/2009. (IV. 20.) határozat: felhatalmazás a polgármester részére a Kastélykert utca
teljes egészében önerőből történő leaszfaltoztatására
25/2009. (IV. 20.) határozat: Egressy Béni ónodi tartózkodásának, munkásságának
emlékére emléktábla avatása és ünnepség rendezése (melléklet: az ünnepség meghívója)
26/2009. (IV. 20.) határozata: Pályázat benyújtása a Nyéki u. 19. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése, akadálymentesítése céljából
27/2009. (IV. 20.) határozata: Belépés a megalakuló Ónod Sport Egyesület tagjai közé,
részére támogatása nyújtása
28/2009. (IV. 20.) határozata: polgármesteri beszámoló a Miskolci Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett tevékenységéről (mellékletben)
30/2009. (IV. 20.) határozata: Hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Nagycsécs Köröm Körjegyzőség helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezése 2009. május 4-ig
történő meghosszabbításához

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. április 20-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Gálné Tatár Mária, Horváth László, Kiss
Bertalan, Tarnóczi József, Török János, Vida Miklós képviselők; Sedenszki Imre alpolgármester, Burai Jánosné és Solymosi Imréné képviselők távolmaradásukat előre
jelezték
- 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 Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálné Tatár Mária képviselő aszszonyt és Tarnóczi József képviselő urat 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: a falubusz kifizetése
3. napirendi pont: aktuális pályázatok
4. napirendi pont: az önkormányzat belépésének szándéknyilatkozata az új alapítású helyi sportegyesületbe
5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek

1. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról
1.1\ ÉMOP-3.1.3
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a Kastélykert utca leaszfaltozására beadott
ÉMOP-3.1.3 pályázat sajnos nem kapott támogatást. Az útépítéshez szükséges minden engedéllyel rendelkezik az önkormányzat, így javaslata, hogy saját út építése
valósuljon meg, az önkormányzat által megbízott vállalkozó által. A pályázati önerő
kb. 4 millió forint lett volna, ami hozzávetőlegesen fedezné a beruházás összköltségét. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy az útépítést megvalósíthassa.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy nem lesz-e ebből baj.

Bacsó János polgármester: elmondta, hogy nem, mivel minden engedélye meg van az
önkormányzatnak, így csupán a beruházás költségét kell előteremteni. Ez után a
polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a pont vitáját és szavazásra
bocsátott a kérdést, miszerint megvalósítható-e vállalkozó megbízásával az aszfaltozási munka.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
24/2009. (IV. 20.) határozata
Tárgy: felhatalmazás a polgármester részére a Kastélykert utca teljes egészében önerőből történő leaszfaltoztatására
1.) A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastélykert utca aszfaltozási munkálatainak elvégzésére vállalkozót bízzon meg.
2.) A megvalósítás összege nem haladhatja meg a támogatást nem nyert ÉMOP-3.1.3 pályázat önrészének összegét, azaz 4 millió forintot.
Határidő: 2009. 08. 31.
Felelős: polgármester
1.2\ Bánk bán befejezésének 160. évfordulója
Bacsó János polgármester: az elmúlt ülés óta kiderült, Török János képviselő úrnak köszönhetően, hogy Egressy Béni Ónodon fejezte be a Bánk bán szövegkönyvét, ennek
idén van a 160. évfordulója. Javaslata: egy kisebb ünnepség keretében emlékezzünk
meg az eseményről.
Török János képviselő: elmondta, hogy az ünnepséggel egybekötött táblaavatáshoz a
helyi honismereti egyesület is csatlakozna.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az ünnepség legkorábbi időpontjaként egy
őszi napot, hétvégét javasol.
Vida Miklós képviselő: javaslata, hogy a júliusi íjász-versennyel párhuzamosan meg
lehetne rendezni.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint az íjász-verseny inkább folklórjellegű, más
műfajú rendezvény. Javasolja az eseményt őszre tervezni, addig biztosan elkészíttethető az emléktábla is.
Török János képviselő: javaslata közösen ünnepelni a Honismereti Egyesülettel.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett a polgármester lezárta a
pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint az idei év őszén megemlékezés Egressy Béniről ünnepség és emléktábla avatása mellett.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
25/2009. (IV. 20.) határozata
Tárgy: Egressy Béni ónodi tartózkodásának, munkásságának emlékére emléktábla
avatása és ünnepség rendezése (melléklet: az ünnepség meghívója)
1. A képviselő-testület annak emlékére, hogy Egressy Béni (1814-1851) a Szózat megzenésítője a szabadságharcban szerzett sebeiből 1849-ben Ónodon gyógyult, s ezalatt 53 Dávidzsoltárt orgonára komponált, és befejezte a Bánk bán-opera szövegkönyvét, a Hősök Kertjében
egy emléktáblát állíttat, az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesülettel közösen.
2. Az emléktábla felavatására egy kulturális műsorral egybekötött ünnepség keretében kerül
sor. Az ünnepség meghívója ezen határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző
2. napirendi pont: falubusz kifizetése
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvodai akadálymentesítési pályázaton megnyert támogatási összeg megérkezett, így a falubusz beszerzésére készpénzfizetés útján került sor, így az óvadéki számla visszatöltésre került. Ezen túl elmondta, hogy az óvadéki betét összege megemelésre került kettő millió forintról három és fél millió forintra, miután megérkezik a falubusz támogatási
összege, az teljes egészében erre a számlára töltődik, ami jó hátteret jelent a későbbi
pályázatok önrészeinek biztosításához. A kisbusz papírja, vizsgáztatása, eredetiségvizsgája, a következő hét közepére rendeződik, a törzskönyv postai úton valamivel
később érkezik. A busz alapvetően 12 személyes lenne, de 9 személyessé alakították
át az akadálymentesítésség miatt, hogy tolókocsi is szállítható legyen benne.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy a Muhi által nyert kisbusz már megérkezett.
Bacsó János polgármester: tájékoztatott, hogy a papírok rendeződése után Ónodra is
meg fog érkezni a busz, ez előreláthatólag a következő hét közepére, vagy az azt követő hétre várható.
3. napirendi pont: aktuális pályázatok
3.1\ Orvosi rendelő
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az orvosi rendelőre már több pályázat is benyújtásra került, egyszer komplex akadálymentesítésre, majd felújításra nyílt lehetőség pályázat útján, jelenleg ez a pályázat (ÉMOP-4.1.1 kódszámon) van benyújtva, az
elbírálása még folyamatban van. Az idei évben ismét akadálymentesítésre lesz lehetőség, amely 5-30 millió közötti beruházást jelenthet. Javaslata, amennyiben az előző
pályázatot elutasítanák, az idei évre kiírtat meg kell pályázni, amihez az önerő 5%.
Elmondta továbbá, hogy a pontos pályázati kiírás megismerése után bővebben is tájékoztatni fogja a képviselőket. Ez után feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elutasító határozat esetén beadható-e az újabb pályázat az orvosi rendelő akadálymentesítésére.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
26/2009. (IV. 20.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása a Nyéki u. 19. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése, akadálymentesítése céljából
1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nyéki u. 19. szám alatti egészségügyi
intézmény korszerűsítése, akadálymentesítése céljából pályázat benyújtására a 2009. év folyamán, amennyiben a korábban benyújtott ÉMOP-4.1.1. jelű pályázat nem nyer támogatást.
2.) A testület biztosítja a benyújtandó pályázathoz szükséges (5 %-os) önerőt.
Felelős: polgármester
3.2\ TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT
Bacsó János polgármester: ismertette, hogy a pályázati kiírások keretében lehetőség
lenne a belterületi utak fejlesztésére, aszfaltozására, viszont a magas önrész biztosítása problémás lehet, jelenleg a TEUT kertében meghirdetett pályázaton az elvárt önerő 50 %, ehhez képest a kedvezményezett települések, mint például Ónod is, 42 %
önrészt kell, hogy biztosítsanak. Ehhez tevődik hozzá a pályázott összeg 2,5 %-a,
mint pályázati díj. Véleménye szerint ez nagyon magas összeg, így nem javasolta ezt
a pályázatot benyújtani.
3.3\ Illegális hulladéklerakók felszámolása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a vásártér melletti, a 788 hrsz.-ú ingatlan
rendbe tételére elnyert pályázat pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatási öszszeg második felének utalását, illetve annak megérkezését várják.
3.4\ Óvoda korszerűsítése pályázat (8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet)
Bacsó János polgármester: a pályázat kapcsán elmondta, hogy a pályázati anyag első
hiánypótlása megtörtént, az eredményekről május végéig születik meg a döntés,
egyéb információ jelenleg nem áll rendelkezésre.
3.5\LEADER – falumegújítás pályázat
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a befogadás óta nincs információ a pályázattal kapcsolatban, annyit tudni, hogy az MVH-nak nem tetszett a HACS bírálati rendszere, így ezen lehet, hogy változtatni fognak. Ezután feltette a kérdést, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont vitáját.
4. napirendi pont: az önkormányzat belépésének szándéknyilatkozata az új alapítású helyi sportegyesületbe
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste Kántor Andor,
azzal, hogy ismételten szeretne sportegyesületet létrehozni Ónodon, melyhez kéri az
önkormányzat segítségét. Az alapító tagok egyike lenne így az önkormányzat. Javasolta a futballon kívül más sporttevékenységre is kiterjeszteni az egyesületi munkát,

lehetne például szabadidőport, küzdősport, kézi labda, vagy akár íjászat is. Véleménye szerint az iskolában jó lenne a küzdősport oktatás bevezetése. Kérdése a képviselő-testület felé, hogy támogatják-e az önkormányzat alapító tagságát.
Horváth László képviselő: kérdése, hogy milyen anyagi vagy egyéb vonzatai vannak a
tagságnak
Bacsó János polgármester: válasza, semmivel nem jár alapító tagnak lenni.
Kiss Bertalan képviselő: kérdése, hogy a pluszba felmerülő költségeket is állni kell-e.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a tagdíj befizetésén túl semmilyen egyéb vonzata nincs a tagságnak.
Bacsó János polgármester: javasolta a korábban ajánlott összeg megadását, valamint a
busszal történő szállítások buszköltsége is a támogatási keret terhére megy. A csapat
vendégszerepléseire történő szállításhoz 1 busz és 2 személyautó elég, mert ifi csapatot a bajnokságban nem kell indítani.
Vida Miklós képviselő: így van, az első 2-3 év folyamán nem szükséges ifi csapat.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint támogatja-e az önkormányzat az helyi
szervezésű sportegyesület életre hívását, illetve az egyesület alapító tagságát.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
27/2009. (IV. 20.) határozata
Tárgy: Belépés a megalakuló Ónod Sport Egyesület tagjai közé, részére támogatása
nyújtása
1.) A képviselő-testület kinyilvánítja az önkormányzat belépési szándékát a 2009. április 23án megalakuló Ónod Sport Egyesület tagjai közé.
2.) A testület az idei költségvetési rendeletben meghatározott mértékig támogatja a helyi
sportegyesületet.
Felelős: polgármester, jegyző
5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
5.1\ Polgármesteri beszámoló a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkáról
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben leírtak alapján
zajlik a munka. A társulási tanács ülésein rendszeresen részt vesz, ezentúl a pénzügyi bizottság tagja is, melynek üléseit szintén rendszeresen látogatja. A társulás
működéséről elmondta, hogy teljesen kötött normatívákból dolgoznak, a társulás
mozgástere szinte a nullával egyenlő, maximum 1-2 millió forint erejéig van rá mód.
Az apparátus jól felkészült, az ülések jól vannak előkészítve.
Török János képviselő: véleménye szerint a kiküldött előterjesztés inkább csak napirendi pontok felsorolásának tűnik.

Bacsó János polgármester: ez ismerteti melyik ülésen milyen téma volt tárgyalva, miről
kellett, hogy döntsön a társulási tanács. A tanács az önkormányzatok helyett nem
hoz döntést, esetleg olyan központilag ellátandó feladatok esetében, mint a házi segítségnyújtás. Erre valószínűleg kell a későbbiekben is számítani, hogy adódnak
olyan feladatok, melyeket kistérségi szinten kell ellátni. Nemrég elutasításra került a
közterület felügyelőségi rendszer, mert nagyon magasak voltak a költségek. A társulás működése jól körülhatárolt törvényi keretek között mozog, leginkább technikai
jellegű lehetőségeik vannak.
Gálné Tatár Mária képviselő: észrevételezte, hogy a korábbi évekhez képest idén nem
volt sem úszás, sem gyógytestnevelés szervezve, de bízik benne, hogy lesz még rá
mód.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a közművelődési szakreferens felajánlása,
hogy a Miskolci Majorettek, vagy a Ködmön Táncegyüttes egy-egy rendezvény idejére térítésmentesen vendégszerepel a helyi rendezvényeken. Javaslat, hogy ónodi fellépésük az Idősek Napján legyen.
Bacsó János polgármester: elmondta továbbá, hogy mozgókönyvtári feladatokat látnak
el, teljesen önkéntesen.
Horváth László képviselő: elmondta, hogy lehetőség van CD, DVD, könyv kölcsönzésére, ha itt nincs meg és itt kell, akkor könyvtárközi kölcsönzésre is van lehetőség.
Bacsó János polgármester: tájékoztatott, hogy az iskolai támogatási összegek is mindig
rendszeresen és pontosan érkeznek, a szeptemberi szokott késni általában 1-2 hónapot, de ezután beáll a rendszeres utalás. Ez után feltette a kérdést, hogy kíván-e még
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett a
lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a
polgármesteri beszámoló MKTT-nál végzett munkáról.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
28/2009. (IV. 20.) határozata
Tárgy: polgármesteri beszámoló a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységéről (mellékletben)
A képviselő-testület az ezen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja a polgármesternek a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

5.2\ Közkút használat felmérése
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy 44 db közkút található Ónod területén, egy
kút díja negyedévente kb. 18 000,- Ft. Ez éves szinten kb. 3,5 millió forint, ami nagyon
magas összeg, így megkérte a jegyző urat, hogy vizsgálja meg melyik kút használatára nincs igény. A cél, hogy ne az önkormányzat költségvetését terhelje a közkút
használat. Ivóvizet ugyan biztosítani kell, de nem feltétlenül ingyen. Kérdés az, hogy
kik azok az emberek, családok, akik nem rendelkeznek vezetékes vízzel és igénylik a
közkutat. Ha sikerülne lecsökkenteni a kutak számát, akkor a maradékot vízórával

lehetne ellátni, 44 kút vízórázására nincs lehetőség, mert darabja kb. 70 000,- forintba
kerülne. Biztos benne, hogy az intézkedés ellenérzéseket vált majd ki, de szükséges
megtenni.
Horváth László képviselő: kérdése, hogyan szűrhető ki, hogy egy kútról ki mennyi vizet
használ, hiszen egy 5 fő család és 1 idős néni fogyasztása eltérő.
Tarnóczi József képviselő: kérdés, hogy jogilag lehetséges-e a leszerelés, illetve, hogy
mennyi az a minimum közkút, amelyet biztosítania kell egy önkormányzatnak.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy minden 150 méteren kell egy. Problémát jelent az, hogy nincs pontos adatbázis arról, hogy kinek van egészséges ivóvize.
Tarnóczi József képviselő: szerinte azt kell felmérni, hogy kinél nincs a víz bekötve.
Bacsó János polgármester: javasolta nyilatkoztatni a lakosságot a közkutak iránti igényükről.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy most a közkutak után a valós felhasználás
alapján, vagy általányban fizet-e az önkormányzat.
Bacsó János polgármester: általány fizetése történik; pár évvel ezelőtt felmerült, hogy a
bejövő mérő, plusz a lakossági fogyasztás alapján legyen számlázva a vízdíj, de ebbe
nem egyeztek bele a vízszolgáltató részéről. Sőt, ezzel még rosszul is járhatna az önkormányzat, hiszen egy csőtörés esetén ez plusz költséget jelenthet.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, feltételezhető, hogy vannak illegális rákötések is.
Horváth László képviselő: kérdése, hogy aki elől elvitték a közkutat, de másikat használ, azt hogyan lehet, illetve lehet-e mérni.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy jelenleg, hozzávetőlegesen milyen összegbe
kerül egy vízbekötés és kb. mennyi lakás lehet, ahova nincs bekötve.
Bacsó János polgármester: a házától a vizet messzebbről hordókat nehéz lenne kiszűrni;
a vízbekötés költségét illetően nincs pontos információja, de 100 000,- Ft. alatt biztosan nem oldható meg, a hálózatra rá nem kötött lakásokról sajnos nem áll rendelkezésre adat.
Horváth László képviselő: javaslata, hogy az előbb említett felmérésen lehetne egy
pluszkérdés az, hogy rá van-e csatlakozva a vezetékes vízhálózatra.
Bacsó János polgármester: inkább azt kellene megkérdezni, hogy rendelkezik-e egészséges ivóvízzel.
Tarnóczi József képviselő: valamilyen módon segíteni kellene a bekötéseket, főleg, ha
kevés lakásról lenne szó.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint mindenképpen fel kell mérni a közkutakra vonatozó igényt, mert tudomása szerint van kút olyan helyen, ahol mindenki rendelkezik vezetékes vízzel. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárt a
pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint felmérés után a nem igényelt közkutak leszerelhetőek-e.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
29/2009. (IV. 20.)
Tárgy: A közkutak igénybevétele iránti lakossági igény felmérésének, és az ennek
alapján nem igényelt kutak leszereltetésének elrendelése
1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy felmérje a község lakosságának a
közkút használat iránti igényét, kérdőíves formában.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmérés alapján nem igényelt
közkutakat az arra jogosultsággal rendelkező szakemberekkel leszereltesse.
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közkúthasználat helyi rendelet-tervezetét dolgozza ki, és azt terjessze a testület elé.
Felelős: polgármester, jegyző
5.3\ Jegyzői helyettesítés Körömben
Bacsó János polgármester: megkeresést tolmácsol, miszerint dr. Üveges István jegyző a
korábban kért helyettesítési időtartamon túl még egyetlen egy napot helyettesíthessen Körömben, a helyi körjegyző választásának napján. Javasolta támogatni a kérést.
Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátott a kérdést,
miszerint a helyi jegyző helyettesíthet-e még egy munkanapot Körömben.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
30/2009. (IV. 20.) határozata
Tárgy: Hozzájárulás dr. Üveges István jegyzőnek a Nagycsécs -Köröm Körjegyzőség
helyettesítő körjegyzőjévé történő kinevezése 2009. május 4-ig történő meghosszabbításához
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 Körjegyzőség helyettesítő körjegyzőjévé 2009. január 8-tól kezdődő kinevezése 2009. május 4-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 foglaltaknak megfelelő„Megállapodás”-t aláírja.
Felelős: polg. jegyző
5.4\ Képviselői javaslatok
5.4.1\
Török János képviselő: kérdése, hogy a korábban tárgyalt szennyvizes pályázattal kapcsolatban van-e új információ, vagy megkeresés.

Bacsó János polgármester: egyelőre nem érkezett megkeresés semmilyen formában, feltételezi, hogy elhalasztották a beadási határidőt, kérdés, hogy az önkormányzatnak
kell-e ezt bolygatnia.
Török János képviselő: véleménye szerint, nem, amíg nem muszáj.
Bacsó János polgármester: valószínűnek tartja, hogy vagy nagyon rövid idővel vagy
egy héttel a beadási határidő előtt fognak szólni, hogy döntsünk.
5.4.2\
Török János képviselő: tudomása szerint az újonnan elkészült járda locsolása nem megfelelő, kérdése, hogy tud-e erről felvilágosítást adni.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy volt ember beosztva a locsolási munkára, így
biztosan megfelelően volt locsolva a friss beton.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy ő is látta, amint még vasárnap is locsolják a járdát.
Gálné Tatár Mária képviselő: a járdák kapcsán lenne kérdése, hogy a fő utca bal oldalán
nagyon rossz állapotban van a járda, annak a javítása lehetséges-e.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy egyelőre nincs mód a javítások elvégzésére,
azt a 2-3 utcát kell rendbe tenni elsősorban, ahol egyáltalán nincs járda, ilyenek például az Alkotmány, a Bajcsy-Zs., a Werner. Vannak olyan utcák ahol csak az út egyik
oldalán van járda, így például a Toldin, a Honvéden, az Arany Jánoson. Az aszfaltos
úttal rendelkező utcákban egyelőre nem lesz járdaépítés.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy nagyon sokba kerül a járdaépítése, hiszen legalább 8 cm-es beton kell, ha keskenyebben dolgoznak csak még rosszabb lesz a minősége.
Bacsó János polgármester: fontos lenne a járda a főutcán például a sajóládi út hídon túli
része jobb oldalára.
Gálné Tatár Mária képviselő: lehetséges megoldás lenne szerinte, ha a rossz járdaszakaszok kivételre kerülnének és helyettük új építésére kerülne sor.
5.4.3\
Horváth László képviselő: kérdése, hogy a helyi Coop-os bolt parkolójába kavics szállítása lehetséges-e, mert esőzés idején, sem az autók nem tudnak megállni, sem a gyalogosok nem tudnak arra közlekedni.
Bacsó János polgármester: kérdése Kiss Bertalan képviselő felé, hogy van-e jelenleg az
önkormányzatnak erre a célra elegendő kavics, vagy zúzott kő.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy jelenleg semelyik sem áll rendelkezésre.
Vida Miklós képviselő: kérdése, hogy a Coop üzlet saját parkolója, ők esetleg nem segítenének megoldani ez a helyzetet, elvégre a saját érdeke is, hogy vásárlóinak biztosítson rendes parkolási lehetőséget
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy korábban már történt hasonló okból megkeresés, de arra nemet mondtak, arra hivatkozva, hogy anyagi lehetőségeik nem engedik ezt meg.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a lebetonozása nem lehetséges, mert oda is
legalább 8 cm-es beton kellene, az a terület ráadásul nagy is. Próbálkozás volt, 8 kocsi
murva lett hozatva, de semmire sem volt elég, nagyon kemény az alsó rész, nem jó
beleépíteni.

Bacsó János polgármester: ez sajnos nagyon drága, a teljes ár 2 200 Ft/tonna, az önkormányzat 1 800 Ft./t. áron kapja meg, 1 m2-re kell kb. 1,8 tonna anyag, ami kb. 12 000
Ft.-ot jelent és erre jön még rá a fuvardíj.
Török János képviselő: kérdése, hogy nagytételben elhozva, nem lenne-e olcsóbb.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy nem a fuvar a drága, hanem maga az anyag.
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.
Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklődésre számot tartó felvetése, javaslata, kérdése. Mivel közérdeklődésre számot tartó
javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, megköszönte a képviselők munkáját
és bezárta a nyilvános testületi ülést.

K.m.f.
Bacsó János
polgármester

Gálné Tatár Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Tarnóczi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

