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

Ónod Község Képviselő-testülete
2009. május 21-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:

9/2009. (V. 22.) rendelet: az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.
(II. 15.) rendelet módosításáról (a IV. negyedévi előirányzat módosítás miatt- mellékletben)

10/2009. (V. 22.) rendelet: az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról

Meghozott határozatok:

40/2009. (V. 21.) határozata: a 2008. évi egyszerűsített beszámoló jóváhagyása (négy
melléklet)Í

41/2009. (V. 21.) határozata: Feltételhez kötött felhatalmazás a polgármester részére a
körömi szennyvíztisztító bővítését és az ónodi szennyvízközmű rendszer szagtalaní-
tását szolgáló pályázathoz kapcsolódóan a tíz érintett önkormányzat közötti
„Együttműködési megállapodás” aláírására

42/2009. (V. 21.) határozata: Feltételhez kötött felhatalmazás a polgármester részére a
körömi szennyvíztisztító bővítését és az ónodi szennyvízközmű rendszer szagtalaní-
tását szolgáló pályázathoz kapcsolódóan a tíz érintett önkormányzat és a GW-
Borsodvíz Kft. közötti „Megállapodás” aláírására

43/2009. (V. 21.) határozata: belépés a Tiszaújvárosi Sárkány SC Íjász Egyesületbe

44/2009. (V. 21.) határozata: az „Ónodi Nap” rendezvény megszervezése (melléklet: a
részletes program)



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2009. május 21-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, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselők; Solymosi Imréné képviselőasszony távolmaradását
előre jelezte.
- 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 90 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sedenszki Imre alpolgármestert
és Kiss Bertalan képviselőt javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül –  elfogadta.

1. napirendi pont: 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása, a IV. ne-
gyedévi előirányzat módosítás miatt

2. napirendi pont: 2008. évi zárszámadás
3. napirendi pont: könyvvizsgálói jelentés a 2008. évről
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek

1. napirendi pont: 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása, a IV. ne-
gyedévi előirányzat módosítása miatt

Bacsó János polgármester: felkéri Gálné Tatár Máriát a  pénzügyi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a pénzügyi bizottság ezen tárgyban hozott döntését.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy a pénzügyi bizottság egyhangúlag – 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a költségvetésről
szóló rendelet módosítását.
Bacsó János polgármester: megköszönte a tájékoztatást, feltette a kérdést, hogy kíván-e
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett le-
zárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadha-
tó-e a 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:



Ónod Község Képviselő-testülete
9/2009. (V. 22.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet módosí-
tásáról

1. §

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet az ezen rendelet
mellékletét képező, új, 10. számú, a 2008. év IV. negyedévi előirányzat-módosítást tartalmazó
melléklettel egészül ki.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János                                                       dr. Üveges István
polgármester                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. május 22.
 dr. Üveges István

jegyző

2. napirendi pont: 2008. évi zárszámadás

Bacsó János polgármester: felkérte Gálné Tatár Máriát a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság döntését.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy a pénzügyi bizottság egyhangúlag – 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 2008. évi zárszám-
adást.
Bacsó János polgármester: megköszönte a tájékoztatást, feltette a kérdést, hogy kíván-e
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett le-
zárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadha-
tó-e a 2008. Zárszámadás.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
10/2009. (V. 22.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról

1. §

(1) Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtá-
sáról szóló beszámolót a részletes beszámolónak megfelelően hagyja jóvá.



(2) Teljesített bevétel: 721.958 eFt
Teljesített kiadás: 706.310  eFt
Pénzmaradvány: -2.624 eFt, melynek fedezetéül a 2009. évi költségvetés saját bevétele szolgál.

2. §

A bevételeket az 1.a. melléklet,  a kiadásokat jogcímenként az 1.b.  melléklet tartalmazza.

3. §

 (1) A bevételek  részletezését feladatonkénti és intézményi bontásban a 2/A   sz. melléklet
tartalmazza.
(2) A kiadások  részletezését feladatonkénti és intézményi bontásban a 2/B sz. melléklet tar-
talmazza.
(3) A felhalmozási és működési bevételek és kiadások teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. tárgyévi zárszámadását a 4. sz. mellék-
let tartalmazza.
(5)  Az Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. tárgyévi zárszámadását az 5. sz. mel-
léklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) A közvetett támogatás tételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) A több évre kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklet tartalmazza.
(10) A pénzeszközváltozást a 10. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János                                       dr. Üveges István
polgármester                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. május 22.
 dr. Üveges István

jegyző

3. napirendi pont: könyvvizsgálói jelentés a 2008. évről

Bacsó János polgármester: elmondta, hogy valamennyi idevonatkozó dokumentum
megvizsgálásra került a könyvvizsgálók által. A fizikai leltározást a pénzügyi bizott-
ság külsős tagja, Egriné végezte, ez körülbelül 2 hónapot vett igénybe. Amit le kellett
selejtezni, annak a selejtezése megtörtént. A 100 000,- Ft. feletti eszközöket automati-
kusan leltározzák, nem érkezett visszajelzés, hogy probléma lenne. Felkéri Gálné Ta-
tár Máriát a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság ezen tárgyban
hozott döntését.



Gálné Tatár Mária képviselő: tájékoztatott, hogy a 2008. évről szóló könyvvizsgálói je-
lentés a pénzügyi bizottság által egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadásra került.
Bacsó János polgármester: megköszönte a tájékoztatást, feltette a kérdést, hogy kíván-e
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett le-
zárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadha-
tó-e a 2008. évről szóló könyvvizsgálói jelentés.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
40/2009. (V. 21.) határozata

Tárgy: a 2008. évi egyszerűsített beszámoló jóváhagyása (négy melléklet)

1. Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat könyvvizsgáló által
véleményezett, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 2008. évi egyszerűsített
mérlegét, a 2. számú mellékletét képező egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, a
3. számú mellékletét képező egyszerűsített pénzforgalmi jelentését jóváhagyja.

2. Felkéri a polgármestert a szakvéleményezett dokumentumok Önkormányzati Közlöny-
ben való közzétételére, valamint az Állami Számvevőszéknél való letétbehelyezésre.

3. A Tóthné Juhász Mária könyvvizsgáló által készített, 2009. március 11-ei keltezésű, a
2008. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ezen határo-
zat 4. számú mellékletét képezi.

Felelős: polgármester, jegyző

4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek

4.1\ Szennyvizes pályázat
Bacsó János polgármester: röviden összefoglalta az eddigi testületi döntéseket. Az ön-
kormányzat részt kíván venni a pályázatban, viszont kéri az önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodás 7. pontját kibővíteni az egyetemlegesség kizárását
biztosító kiegészítésekkel. A GW-Borsodvíz nem utalja az önrészre szánt pénzt az
önkormányzatok számlájára, hanem a gesztor nyisson egy elkülönítetten kezelt
számlát, amelyre utalható az önrészre szánt összeg, így a pályázat meghiúsulása ese-
tén sem kell kamatot fizetni. Szükség esetén az elkülönített számláról könnyen hoz-
záférhető az önrész összege, illetve meghiúsulás esetén erre a számlára inkasszó jo-
got kap a GW-Borsodvíz. Véleménye szerint ez a legtisztább és leginkább ellenőriz-
hető rendszer, jól átlátható lenne így. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzá-
szólni az elhangzottakhoz.
Tarnóczi József képviselő: kérdése mi történik akkor, ha a GW-Borsodvíz így nem fo-
gadja el a szerződést.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy polgármesterként a felhatalmazása arra szól,
hogy ilyen módosítások mellett aláírhat, viszont minden más esetben újratárgyalás



szükséges. Véleménye szerint a jelenlegi helyzet pozitív oldala, hogy ezzel a döntés-
sel Ónod nem akadályozza meg a pályázat benyújtását, meghiúsulás esetén nem kell
dupla kamatot fizetni. Viszont továbbra sem érti, hogy a részvényvásárlástól miért
zárkózik el a GW-Borsodvíz. Most olyan dologért akarnak fizetni az önkormányzat-
oknak, ami lehet, hogy meg sem valósul. Ónodon kívül más településeknek is van-
nak ezzel kapcsolatban aggályaik.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy a szennyvíztelep kinek a tulajdonát képe-
zi.
Bacsó János polgármester: a berzéki polgármesterben is felvetődött ez a kérdés, ő meg-
kérdezte azt a választ kapta, hogy a GW-Borsodvízé. Viszont Veres polgármester úr
szerint a szennyvíztelep az önkormányzatoké.
Sedenszki Imre alpolgármester: ha a GW-Borsodvízé, akkor az alapjaiban változtatja
meg a helyzetet.
Tarnóczi József képviselő: ki kell kötni az egyetemlegesség kizárását, illetve, hogy konk-
rétan ki mekkora összeg erejéig köteles fizetni.
Bacsó János polgármester: az önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás 5.
pontja értelmében a műszaki tartalom arányában van fizetetési kötelezettsége az
egyes önkormányzatoknak. Ez után feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hoz-
zászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a kiküldött előterjesztésben fog-
lalt módosításokkal, a fenti megkötésekkel aláírható-e a tíz önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás.
A testült egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
41/2009. (V. 21.) határozata

Tárgy: Feltételhez kötött felhatalmazás a polgármester részére a körömi szennyvíz-
tisztító bővítését és az ónodi szennyvízközmű rendszer szagtalanítását szolgáló pá-
lyázathoz kapcsolódóan a tíz érintett önkormányzat közötti „Együttműködési megál-
lapodás” aláírására

A képviselő-testület feltételhez kötötten felhatalmazza a polgármestert a körömi
szennyvíztisztító bővítését és az ónodi szennyvízközmű rendszer szagtalanítását
szolgáló pályázathoz kapcsolódóan a tíz érintett önkormányzat közötti „Együttmű-
ködési megállapodás” aláírására, amennyiben 7) pont az alábbi mondattal egészül ki:
„A  kötelezettségek  viselésére vonatkozó egyetemleges felelősség teljesen kizárásra kerül, a
projekt megvalósításának egész időtartamára.”
Felelős: polgármester, jegyző

Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést, miszerint elfogadható-e a
kiküldött előterjesztésnek megfelelően, az abban foglalt módosításokkal a tíz önkor-
mányzat és a Borsodvíz közötti megállapodás, ha ezeket a módosításokat minden
érintett fél elfogadja, aláírhatja-e a szerződést.
A testült egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
42/2009. (V. 21.) határozata

Tárgy: Feltételhez kötött felhatalmazás a polgármester részére a körömi szennyvíz-
tisztító bővítését és az ónodi szennyvízközmű rendszer szagtalanítását szolgáló pá-
lyázathoz kapcsolódóan a tíz érintett önkormányzat és a GW-Borsodvíz Kft. közötti
„Megállapodás” aláírására

A képviselő-testület feltételhez kötötten felhatalmazza a polgármestert a körömi
szennyvíztisztító bővítését és az ónodi szennyvízközmű rendszer szagtalanítását
szolgáló pályázathoz kapcsolódóan a tíz érintett önkormányzat és a GW-Borsodvíz
Kft. közötti „Megállapodás” aláírására, amennyiben

A) a Megállapodás 4) és 5) pontja  az alábbi mondattal egészül ki:
„Az önkormányzatok, az e pont alapján a számukra fizetendő használati díj előleget engedmé-
nyezik a gesztortelepülés (Gesztely) részére, az általa nyitott, a pályázat pénzügyi lebonyolí-
tását szolgáló, elkülönítetten kezelt folyószámlájára utalással.”

B) a Megállapodás 6) pontja és 7) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6) Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen megállapodásban résztvevő önkormányzatok (mint
pályázók) a Projekt előkészítésére támogatásban részesülnek, de a Projekt megvalósítására
vonatkozó 2. fordulóban benyújtott pályázatot a Támogató Szervezet nem fogadja el, úgy a
jelen megállapodásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gesztortelepü-
lés a 4. és 5. pontban meghatározott elkülönített bankszámláról a használati díj előleget és
annak kamatát átutalja a GW-Borsodvíz  Kft. részére. Az önkormányzatok között a kötelezett-
ségek viselésére vonatkozó egyetemeleges felelősség teljesen kizárásra kerül.
7) Jelen megállapodásban szerződő felek rögzítik azt is, hogy amennyiben 2. pontban meghatá-
rozott előkészítésre és megvalósításra is benyújtott pályázatot a Támogató Szervezet elfogadja,
az önkormányzatok támogatást nyernek, ám jelen megállapodásban résztvevő valamennyi
önkormányzat és a GW-Borsodvíz Kft. között nem jön létre az üzemeltetési szerződés bárme-
lyik Önkormányzat hibájából, úgy a jelen megállapodásban résztvevő önkormányzatok hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a gesztortelepülés a 4. és 5. pontban meghatározott elkülönített bank-
számláról a használati díj előleget és annak kamatát átutalja a GW-Borsodvíz  Kft. részére. Az
önkormányzatok között a kötelezettségek viselésére vonatkozó egyetemeleges felelősség teljesen
kizárásra kerül.
Felelős: polgármester, jegyző

4.2\ Tiszaújvárosi íjász egyesületi tagság
Bacsó János polgármester: elmondta, a legutolsó ülésen, az ő távollétében szó volt a tag-
sági díjról, de annak pontos összegéről akkor jegyző úrnak nem volt tudomása. Nos,
az egyesületi tagság havi tagdíja 650,- Ft. (azaz hatszázötven forint), ami éves szinten
7 800,- Ft. (azaz hétezer-nyolcszáz forint). Véleménye szerint ez nem túl megterhelő
összeg.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy miért van erre szüksége az önkormányzatnak.



Bacsó János polgármester: egyik legnyomósabb indok az, hogy országos szintű ver-
senyt hoznak Ónodra. A terület ír tulajdonosával volt egyeztetés a rendezvény hely-
színét illetően, volt megállapodás, hogy a rendezvény idejére átadják a területet.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy van-e a rendezvénynek bármilyen az önkor-
mányzatot terhelő anyagi vonzata.
Bacsó János polgármester: nem, pusztán a területet kell biztosítani, illetve annak rend-
betételéről kell gondoskodnia az önkormányzatnak. Ez után feltette a kérdést, hogy
kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint támogatja-e a testület az íjász-
egyesületbe történő belépést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
43/2009. (V. 21.) határozata

Tárgy: belépés a Tiszaújvárosi Sárkány SC Íjász Egyesületbe

1.) A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az önkormányzat tagsági jogviszonyt létesít a
Tiszaújvárosi Sárkány SC Íjász Egyesületben, annak tagjai közé belép.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mindenkori egyesületi tagdíj befizeté-
sére.
Felelős: polgármester, jegyző

4.3\ Falunap
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a július 14-én tartandó falunap délelőtti
programja a tűzoltó és főzőverseny lesz, majd a Hősök Ünnepének megtartása, itt
ismételten megkérdezte Tarnóczi József képviselőt, hogy a korábbi ülésen szóba ke-
rült ünnepi beszédet el tudja-e mondani az önkormányzat nevében.
Tarnóczi József képviselő: válasza igen.
Bacsó János polgármester: kérése volt a falunapi főzőversennyel kapcsolatban, hogy a
kampányolásban segítsenek be a képviselők. A főzőverseny zsűritagjai között a me-
gyei főjegyző is ott lesz. Kérése a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) el-
nöke felé, hogy a délutáni programhoz a helyi zenekarok fellépése legyen lefixálva.
Ebben a részben karaoke is lesz.
Feka Béla CKÖ elnöke: elmondta, hogy előzetesen meg kell beszélni, hogy milyen ze-
neszámokra van igény és így megoldható a feladat.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy a karaoke lebonyolításához, van-e már valaki-
vel szerződés.
Bacsó János polgármester: válasza, hogy nem kell külsőst hívni, mert helyben Szalina
Lászlónak van ehhez felszerelése és lemezei is.
Tarnóczi József képviselő: amennyiben szükség lenne rá, ő is fel tud ajánlani lemezeket.
Bacsó János polgármester: megköszönte a felajánlást. A program kapcsán elmondta
még, hogy délután négy-öt órai kezdettel kis ünnepség lenne, ezen előadást tartana
az ónodi oroszággyűlésről egy jogtörténész, emellett színművész előadására is sor
kerülhet. Meghívást kaphat Kurucz János helyben élő bőgőművész, illetve amennyi-
ben Magyarországon tartózkodik,  Gyükér László, az ausztriai gratzi egyetemen
végzett, egyébként ónodi születésű  operaénekes is. Ez után kezdődne az igazi falu-



nap, ide két vásárolt műsor van a Bellus István humorista műsora, illetve Leblanc
Győző operett énekes műsora. Az önkormányzat ebédet biztosítana a tűzoltó verseny
résztvevőinek, a vitézeknek. Ún. VIP-szoba is kialakítható, a tűzoltókkal együttmű-
ködésben, itt megvendégelhetőek a nevesebb meghívottak.
Kiss Bertalan képviselő: véleménye szerint nem jó ötlet a tűzoltókkal közösen szervezni
a VIP szobát. Tavaly is problémás volt a viselkedésük, csak saját maguk közt osztot-
tak mindent.
Bacsó János polgármester: ez igaz, tavaly sem volt egyezség erre vonatkozóan, de az
idén lehet külön is. A rendezvény kapcsán elmondta még, hogy a tűzijáték kérdéses,
mert nagyon drága, minimum 300 000,- Ft.
Sedenszki Imre alpolgármester: a programok végeztével este lehetne valamilyen mulat-
ság.
Bacsó János polgármester: nem támogatja a javaslatot, mert abból eddig még csak a baj
származott.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy a színpad és az ahhoz tartozó technika hogyan
lesz biztosítva.
Bacsó János polgármester: azt is a Szalina Laci biztosítja. Majd tételesen elmondja, me-
lyik programrész mekkora összeget tesz ki, a műsorok és egyéb vendéglátással kap-
csolatosan felmerülő költség összesen kb. 500 000,- Ft-ba fog kerülni. A rodeó bika ,
akadálypálya, óriáscsúszda, boxring együttes ára idén kb. 100,- Ft. lesz, ez egy mini-
mális összeg, ami kifizethető. Másik lehetőség, hogy a rodeó bikásnak nem kell fizet-
ni, amiért eljön, de akkor ő szabja meg az árat, ami akár 500,- Ft. is lehet. Feltette a
kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalás-
ra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint elfogadható-e az Ónodi Nap programja és a hozzátartozó költségek.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
44/2009. (V. 21.) határozata

Tárgy: az „Ónodi Nap”  rendezvény megszervezése (melléklet: a részletes program)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező prog-
ram és költségek szerint megvalósítani az „Ónodi Nap” rendezvényt. Továbbá felhatalmazza
a polgármestert, hogy a rendezvény műsoraihoz kapcsolódó szerződéseket aláírja.
Felelős: polgármester, jegyző

4.4\ Tájékoztató a közmunka kapcsán beszerzett termékekről  és eszközökről
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a közmunkáltatás megvalósítása érdekében
több eszköz is beszerzésre került, így például fűnyírók, darabja 16-19 ezer forint kö-
zött volt. Betonvibrációs asztal vásárlása történt, illetve térkő gyártó 200 db. sablon-
nal. Az önjáró fűnyíró meg lett javíttatva, az öntözéshez 1m3-es tartályok lettek vásá-
rolva. A betonvibrációs asztal még nem lett kipróbálva, mert nem lett kiépítve a hoz-
zá szükséges elektromos rendszer. IFA vásárlása történt 150 000,- Ft.-ért, ehhez járult



hozzá a vizsgáztatás költsége és az arra való felkészítés, ami kb. 100 000,- Ft-ot tesz
ki. Az iskolai mosdó felújításához az  anyag vásárlása megtörtént. Az éves virágosí-
tás megtörtént, locsolási rendszer került kialakításra. A vásárolt virág kb. 120 000,-
Ft.-ba került, lett véve muskátli és begónia, ez kb. 48 000,- Ft., a többi kiültetett virág
saját nevelés. Ez után feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját.

4.5\ Tájékoztató a Kihívás Napjá-ról
Gálné Tatár Mária képviselő: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kihívás Napja rendez-
vény nagyon jól sikerült. Köszöni mindenkinek a segítséget. Ónod nagyon szép
eredményt ért el, a megyében 2. helyet, míg országosan 10. helyezett lett, a 42 telepü-
lés közül.
Horváth László képviselő: elmondta, hogy a gyerekek nagyon szerették a kerékhajtást.
Bacsó János polgármester: megkéri Török János képviselőt, hogy amennyiben nincs a
kölcsönadott kerekekre szüksége, adja azokat az iskolának.
Török János képviselő: szívesen teljesíti a kérést.

4.6\ Kiss Bertalan kérése
Kiss Bertalan képviselő: kérése, hogy egy helyi kisfiú a Komló László számára biztosít-
sa térítés mentesen az önkormányzat a teleházban való internet használatot. A fiú
sajátos nevelési igényű tanuló, otthon nincs számítógép és az iskolai tanulmányaihoz
szükséges lenne a számítógép használata.
Bacsó János polgármester: támogatja számára biztosítani a térítésmentes használatot.
Feka Béla CKÖ elnök: felajánlotta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat gépeit is haszná-
latra, igény esetén oda is járhat a gyerek.

4.7\ A lakossági adatgyűjtésről tájékoztatáskérés
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy mi a faluban folyó adatgyűjtés célja, vagy in-
doka.
Bacsó János polgármester: a Felsőzsolcai Önkormányzat teszi rendbe az építési ügyeket,
így az Ónodon is dolgozó Lengyelné kért minket adatbázis létrehozására, amely a
valós helyzetet tükrözi. Az ennek nyomán kért adatok nyilvánosak, például utca,
pontos házszám, illetve a helyrajzi szám. Ez a hivatalos lakónyilvántartó mellett egy
valós lakónyilvántartás lenne.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint megbízó levél kellett volna a kérdezőknek,
illetve őket is pontosan kellett volna tájékoztatni, hogy miért is szükséges az adat-
gyűjtés. Így tájékoztatás nélkül ez kisebb riadalmat okozott a helyi lakosok körében.
Bacsó János polgármester: egyetért a felvetéssel, érdemben nem tud rá reagálni, mert ez
hatósági oldala a témának, így ez jegyzői feladatkör. A házszámok rendbetétele prob-
lémás feladat, sok a vele járó következmény, így például új lakcímkártya készíttetése,
stb.

4.8\ EU élelmiszer segélycsomag osztása
Feka Béla CKÖ elnöke: elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan most idén is sor fog
kerülni élelmiszer segélycsomag osztására, ehhez kéri az önkormányzat segítségét,
hogy a csütörtöki szállításkor segítse a fuvarozásban. Továbbá a kiporciózáshoz
szükséges lenne még szatyor biztosítása is.



Bacsó János polgármester: természetesen biztosítva lesz a segítség a szállítás kapcsán,
viszont a szatyor beszerzésében és annak kifizetésében nem tud segíteni.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy ki adja a csomagot.
Feka Béla CKÖ elnöke: az ökumenikus szeretetszolgálat. Egyelőre úgy néz ki, hogy
szeptemberben is lesz majd lehetőség még egy csomag osztására, a tavalyi évben is
volt rá példa és nagyon örültek neki a lakosok.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy milyen szempontok szerint választják ki, hogy
ki kapjon csomagot.
Feka Béla CKÖ elnöke: a minimálbér és létminimum alatt élők, a nyugdíjasok, a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek.
Bacsó János polgármester:  feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklő-
désre 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 dr. Üveges István
           polgármester       jegyző

Sedenszki Imre        Kiss Bertalan
        jegyzőkönyv-hitelesítő egyzőkönyv-hitelesítő


