Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. június 29-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Meghozott határozatok:
45/2009. (VI. 29.) határozat: az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása, tekintettel a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra, továbbá a miskolci kistérség belső ellenőreinek javaslataira
46/2009. (VI. 29.) határozat: együttműködési megállapodás Ónod Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola és Óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között (melléklet)
47/2009. (VI. 29.) határozat: megbízás jogi képviseletre dr. Lemesánszky Zoltán ügyvéd
részére, a Tricskó István által a Vásározók terére (Ónod, 788 hrsz.) vonatkozóan tulajdonjog megállapítása iránt indított perben
48/2009. (VI. 29.) határozat: falubusz biztosítása a helyi szervezetek, egyesületek, kisebbségi önkormányzatok részére (melléklet)
49/2009. (VI. 29.) határozat: Az önkormányzat egyes épületeire vonatkozó használati
jog megszüntetése a felnőttoktatást (szakmunkásképzést) folytató Praktikum Szolgáltató Bt. vonatkozásában
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. június 29-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Török János, Vida Miklós
képviselők; Tarnóczi József képviselő és Burai Jánosné képviselőasszony távolmaradását előre jelezte.
- meghívott vendégként: Lukács Tibor RKÖ elnök;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők
jelenléti aránya 80 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török János és Kiss Bertalan képviselőket
javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta:
1. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról
2. napirendi pont: Köröm Önkormányzata megkeresésének megtárgyalása a körjegyzőség megalakításával kapcsolatban
3. napirendi pont: az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartói Társulás társulási
megállapodásának módosítása, tekintettel a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra, továbbá a miskolci kistérség belső ellenőreinek javaslataira
4. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás Ónod Polgármesteri Hivatala, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
Óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között
5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
1. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról
1.1\ Sportegyesület
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy két garnitúra mez 120 000,- Ft., a nevezési díj
kb. 80 000,- Ft., így a korábban elfogadott keret rendben van.
1.2\Közkutak felmérése
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a közkutakra való igény felmérése folyamatban van. Ennek célja, hogy a nem igényelt kutak leszerelésével megelőzhető az évi négymilliós kiadás. A nem használatos kutak leszerelésre kerülnek, míg
azok, amelyekre igény van és használnak, ott használati díj bevezetésére kerül majd
sor.
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1.3\ Ónodi Nap
Bacsó János polgármester: a rendezvény kapcsán pozitív visszajelzéseket kapott, egyetlen
problémás része volt a rendezvények, a hangosítás. A teljes lebonyolítás közel 700 000,Ft.-ba került, ebbe benne van a vendéglátás is.
1.4\ Íjász verseny 2009. 07. 11-én
Bacsó János polgármester: egy kis reprezentációs költség merült fel, ami egy üstnyi babgulyás alapanyagát jelenti, illetve kis költségvetésű dísztárgyakat agyagból. Egy kérése
volt az egyesületnek, hogy a nyilak felfogására szalmabálákat biztosítsunk, ezt kell szerezni valahonnan. Kéri a képviselőket, amennyiben tudnak, segítsenek ebben a kérdésben.
1.5\ IFA vásárlása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az IFA vételára 150 000,- Ft. (azaz egyszázötven ezer forint) volt, a műszaki vizsgáztatás kapcsán felmerült költségek pedig kb.
200 000,- Ft.-ot (azaz kétszázezer forintot) tettek ki. Véleménye szerint ez jó ár.
1.6\Éjjeli őrség
Bacsó János polgármester: gondok vannak az őrséggel, így nem kizárt, hogy megszüntetésre kerül. Beszélt a rendőrséggel, de nem mutatható ki érdemi javulás a bűnüldözés
kapcsán a helyi őrök tevékenységéből kifolyólag. Az éjjeli őrség működése alatt 5 incidens történt Ónodon, az egyik nagyon súlyos volt (ez a Második Esély Felnőtt oktató
Intézményben történ rablás volt).
Kiss Bertalan képviselő: az őröknek ki van adva, hogy éjfél után valamennyi, a falun áthaladó jármű rendszámát fel kell írniuk, de azt sem teszik. Volt rá példa, hogy éjszaka
ellenőrzés lett tartva, de senkit sem találtak a beosztott őrök közül.
1.7\ Közmunka fórum Ónodon július 14-én
Bacsó János polgármester: tájékoztatott, hogy két államtitkár jelenlétében fórum lesz
Ónodon, az „Út a munkához” program tapasztalatai, problémái és a benne rejlő lehetőségek kerülnek megtárgyalásra. A vitafórum, a szakmai nap délelőtt 10 órakor kezdődne, kb. 90 polgármester jelenlétével. Helyszínként az iskola auláját kéri biztosítani,
kéri továbbá a szervezésben és a lebonyolításban a képviselők segítségét.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy Szűcs Erika volt miniszter kapott-e meghívást
a fórumra.
Bacsó János polgármester: javasolni fogja Kovács Tibor országgyűlési képviselő úrnak,
aki küldi a meghívókat, hogy hívja meg őt is. A közfoglalkoztatásról összefoglalóan
elmondta, hogy véleménye szerint jól működik Ónodon. A munkateljesítmény ugyan
nem maximális, de azért haladnak az elvégzendő feladatokkal.
1.8\ 2009. 07. 01. Köztisztviselői Nap
Bacsó János polgármester: a Megyei Önkormányzattól érkezett meghívás a III. Megyei
Köztisztviselői Napra, amely Mezőkövesden, a termálfürdőben kerül megrendezésre.
A hivatal köztisztviselői nem fognak azon a napon dolgozni, így a közmunkásoknak
sem kell aznap dolgozni jönni, ezt a szabadnapot a holnapi napon (2009. 06. 30.) fogják
bedolgozni. A héten, pénteken (2009. 07. 03.) pedig a közalkalmazottak számára szervez főzést az önkormányzat, amely délelőtt 10 órától fog kezdődni.
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1.9\
Horváth László képviselő: az Ónodon megrendezett dalos találkozó kapcsán elmondta,
hogy a helyi szervezők megköszönték a szíves és színvonalas vendéglátást. A találkozóra ide érkező vendégek nagyon dicsérték a falu tisztaságát és szépen felvirágosított
utcáit.
1.10\
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy a temetőnél található közkút marad-e.
Bacsó János polgármester: az természetesen marad, arra szükség van, ahogyan a vásártér
területén található kútra is.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint alapot kellene létrehozni a közkút megszüntetéséből származó többletből és ebből kamatmentes kölcsönt biztosítani azok számára, akik be kívánják vezetni a vizet.
Bacsó János polgármester: mint köztudott az önkormányzat szinte folyamatosan kifizetési
problémákkal küzd, így valószínű, hogy a leszerelés által nyert többletből nem képződhetne alap ilyen célra. A jelenlegi felmérésnek az a célja, hogy megtudjuk, mit kell
tennünk.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a probléma nem azokkal a felhasználókkal van,
akik nem rendelkeznek vezetékes vízzel és a közkutak látják el vízszükségletüket, sokkal inkább azokkal, akik onnan mosnak autó, locsolnak kertet, stb.
Bacsó János polgármester: ismételten elmondta, hogy az önkormányzat anyagi helyzetét
tekintve szinte biztosan nem fog alap képződni, ha már a kutak fele leszerelhető lenne,
az is megtakarítást jelentene. Probléma akkor lesz, ha a felmérés alapján minden közkútra igény lesz.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy az sem feltétlenül kell, hogy problémát
jelentsen, már korábban is említette, hogy a törvény csak arra kötelez, hogy egészséges
ivóvizet kell biztosítani, arra viszont nem, hogy ezt ingyen tegye az önkormányzat.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját. Majd a polgármester szavazásra bocsátott a napirendi pontot, miszerint elfogadható-e a jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a polgármesteri jelentést a lejárt határozatokról.
2. napirendi pont: Köröm Önkormányzat megkeresése körjegyzőség alakítására
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a körömi megkereső levél előterjesztésként
kiküldésre került minden képviselő számára. Véleménye szerint anyagi oldalról nézve
mindenképpen támogatandó a kezdeményezés. Felkérte dr. Üveges István jegyző urat,
hogy ismertesse érveit és ellenérveit a körjegyzőség alakításával kapcsolatban.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy Köröm és Nagycsécs kb. 9-10 éve vannak egy
körjegyzőségben, most Nagycsécs ki akar válni és a Nyékládháza-Muhi körjegyzőséghez kíván csatlakozni, ez a körömi megkeresés oka. Minden szomszédos település irányában nyitott már Köröm, de elutasították őket. Önkormányzati oldalról nézve ez valóban érdek, éves szinten kb. 6 millió forintot hozna a két település részére, ilyen
nagyságú támogatást nyújt az állam. Másik oldalon jelentkezik az a probléma, hogy
Ónodon a polgármesteri hivatalban létszámleépítés volt két évvel ezelőtt, még most
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sincs betöltve minden üres álláshely, kevés a létszám. Ezt a tényt az ellenőrző hatóságok, ügyészek is alátámasztják. Ónod sajátossága továbbá a minden hónapban megtartott országos vásár, amely sok-sok előkészületet kíván, emellett a lebonyolítása és utómunkálatai is sok munkaórát vesznek igénybe. A vásár előtt legalább 2-3 nappal már el
kell kezdeni az előkészítést, valamint a szerződések és bérleti helyek rendezése is nagy
munka, a vásár után további munkát igényel (a féléves bérletekről nem is szólva). Körjegyzőségek esetében a székhelytelepülésnek plusz munkái vannak, pl.: KHS jelentések, hatósági ellenőrzések, stb. Egyébként is létszámhiánnyal küzd a hivatal, túlterhelt,
kérdés, hogy székhelytelepülésként kell-e még többletmunkával tovább terhelni a köztisztviselőket. Kérdésként merülhet fel az is, hogy a Köröm Önkormányzata miért nem
kell senkinek társként egy körjegyzőség megalakításához. A válaszhoz elég megnézni a
település demográfiai mutatóit. Ott aljegyzői állással való betöltésre is van lehetőség,
viszont aki lehet jegyző is, az valószínűleg nem lesz aljegyző hosszú ideig. Megint el
fog indulni Körömben a jegyzővándorlás, ami a székhelyen, vagyis az ónodi hivatalon
és dolgozóin fog lecsapódni.
Bacsó János polgármester: cáfolta ezt a megállapítást, mert véleménye szerint aljegyzős
körjegyzőségben a munkakiosztáson múlik a munka menete. A jegyző feladata az,
hogy minden el legyen végezve a körjegyzőséggel kapcsolatban. A hivatal terheltségével kapcsolatban elmondta, hogy valóban terheltek a köztisztviselők, de létszámbővítést nem támogat. Nem lát nagy veszélyt a körjegyzőségben, egyébként nem a mai ülésen kell dönteni, bármikor lehet körjegyzőséget alakítani, de módosítani, kilépni és bővíteni csak június 30-ig van lehetőség. A plusz 6 milliós éves támogatásból, szerinte 1 fő
aljegyző felvétele elgondolkodtató. Bevételt kell növelni, költséget csökkenteni, így véleménye szerint a bevételnövelés jobb út, lásd a példát az iskolatársulás esetében.
Sedenszki Imre alpolgármester: az, hogy szükség van a 6 millió forintra az tény. A felhozott aggályokra is volt már példa, amikor az ónodi jegyző helyettesítő jegyzőként ellátta a Köröm-Nagycsécs Körjegyzőség munkáját is, és meg lett oldva. A körömi aljegyző
munkája valóban a jegyzőn múlik. Szerinte jó, hogy nincs betöltve minden köztisztviselői állás, mert vannak értelmes közmunkások, akik az adminisztratív munka egy részét el tudják látni, ez spórolás.
dr. Üveges István jegyző: lehet, hogy vannak jó közmunkások, akikre rá lehet bízni dolgokat, de egy köztisztviselői munkamorál nem hasonlítható össze egy közmunkás
munkamoráljával. Valóban igaz, hogy 4 hónapig helyettesített, aminek egyik eredménye az lett, hogy a helyi ügyek menete, például a testületi jegyzőkönyvek megírása és
beküldése lelassult.
Bacsó János polgármester: szerinte sem mindegy, hogy ki végzi, milyen jogviszonyban a
munkát, bár szerencse, hogy sok a közmunkás, így lehet küldeni, ahova segítség kell.
Bacsó János polgármester: egyetért azzal, hogy mindenképpen több lábon kell állni.
dr. Üveges István jegyző: úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapokban beharangozott nagy
önkormányzati reform a kormányzat részéről végül is nem lesz támogatva. Elmondta
továbbá, hogy a klasszikus, a törvény alapján szó szerinti körjegyzőség esetén a körömiek is az ónodi hivatalba jönnének az ügyeiket intézni. ,
Török János képviselő: elmondta, hogy akkor a plusz hatmillió forintból fel kell venni egy
embert.
Bacsó János polgármester: nem kell plusz embert fizetni, hiszen most is betöltik ezt a
posztot Körömben, a bére benne van a költségvetésükben.
Török János képviselő: elmondta, hogy ellenőrizni kell az aljegyző munkáját, így könnyű
az együttműködés a két falu, a két jegyző között.
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Bacsó János polgármester: ismerteti a kiadmányozás fogalmát, mely szerint a jegyző felhatalmazza az aljegyzőt a teljes körű aláírásra. A megoldás az, hogy ki kell adni az aljegyzőnek a munkát, hogy az itteni leterheltség ne növekedjen.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy ettől függetlenül minden pluszmunka itt fog
lecsapódni. Azon kívül a 3000 lakos feletti jegyzőségek esetén a jegyzői fizetés is megemelkedik, ezt szintén le kell vonni a 6 millióból. Meglévő körjegyzőséghez csatlakozásról, illetve abból való kiválásról 6 hónappal korábban kell döntést hozni, de a megalakulás időhöz nem kötött.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ez nagyobb volumenű döntés, jelenleg nincs
kellőképpen előkészítve, most nem kell dönteni, csak meg kell tárgyalni, mint jó lehetőséget. A maga részéről támogatja a körjegyzőség létrehozását.
Horváth László képviselő: a körjegyzőségre közösen kapott pénz megosztását is előre el
kell dönteni.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a következő testületi ülésre is várja a kérdéseket a témával kapcsolatban.
Gálné Tatár Mária képviselő: javasolta megkérdezni Sajópetrit a körjegyzőség kapcsán.
Bacsó János polgármester: Sajópetri polgármesterével beszélt a mai nap reggelén, ekkor
határozottan nem támogatta a körjegyzőséget Ónoddal.
Vida Miklós képviselő: véleménye szerint, ha Sajópetri körjegyzőséget alakít, akkor azt
Sajóláddal fogja tenni.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy előre meg kell tudni, hogy jövőre mennyi lesz a
körjegyzőségi támogatás összege, vagy, hogy lesz-e bármilyen megkötés a működésben az eddigiekhez képest.
Bacsó János polgármester: egy-egy hatósági feladatot összevontan lehet intézni, ez ma
tendencia a közigazgatásban. Javasolta jelen ülésen a döntés elhalasztását, a következő
ülések valamelyikén újra napirendre tűzni és megtárgyalni a kérdéskört. Ez után a
polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját.
3. napirendi pont: az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartói Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Bacsó János polgármester: a társulási megállapodás módosítása az iskolai pályázatok miatt feltétlenül szükséges. Igrici több iskolai pályázatot nyújtott be az utóbbi időben, előfordulnak, előfordulhatnak elszámolási nehézségek, így kérte a jegyzőt, hogy valamilyen garanciát építsen be a társulási megállapodásba, hogy a pályázati elszámolásukkal
kapcsolatos felelősséget ne az Ónodi Önkormányzat viselje.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, a megállapodásba bele kell foglalni, hogy a pályázat
írása, lebonyolítása, megvalósítása és annak elszámolása valamennyi anyagi kötelezettségét Igrici vállalja. Teljes felelősséggel tartozik pályázatai kapcsán.
Emellett fontos a módosítás a miskolci kistérség belső ellenőrzési csoportja javaslatai
miatt is.
Bacsó János polgármester: elmondta továbbá, hogy igricinek jelenleg is van legalább 3
pályázata folyamatban, amelyekért gesztortelepülésként, Ónodnak van felelőssége. A
helyi döntésen túl az igrici testületnek is döntenie kell, hogy vállalják-e a felelősséget a
pályázataik után.
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Gálné Tatár Mária képviselő: véleménye szerint az elkülönülés is elegendő, mivel minden
egyes pályázathoz külön döntést hozni felesleges, főleg ha figyelembe vesszük a pályázati határidőket.
Bacsó János polgármester: elmondta, lehet, hogy a testületi döntéssel lassúbb a folyamat,
de feltétlenül kell a biztosíték, hiszen jelenleg is egy húsz és egy harminc millió forint
feletti pályázatról beszélünk.
Gálné Tatár Mária képviselő: akkor Igricinek be kell vállalnia, hogy nem vagy részleges
teljesülés esetén fizet.
dr. Üveges István jegyző: a pályázat beadását semmi sem akadályozza, csupán a felelősség kérdését kell leszabályozni a módosítással. Javaslat, hogy 3 nap álljon rendelkezésre a határozathozatalra. Elmondta továbbá, hogy Igrici már elfogadta és aláírta a megállapodás módosítását.
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, miszerint elfogadható-e az társulási megállapodás módosítása a fent részletezettek alapján.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
45/2009. (VI. 29.) határozata
Tárgy: az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, tekintettel a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra, továbbá a miskolci kistérség belső ellenőreinek javaslataira
A képviselő-testület az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. augusztus
31. naptól hatályos társulási megállapodásáról szóló 69/2008. (VII. 11.) határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
1. A határozat melléklete (a tényleges társulási megállapodás) III./4.1. pontja az alábbi mondattal
egészül ki:
„A feladat ellátási helyeken lévő eszközök is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.
2.. A társulási megállapodás a következő új, III./4.4. ponttal egészül ki:
„4.4. A pályázatok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos szabályok
A) Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy amennyiben a Társulás nevében bármelyik
tagtelepülés önkormányzata, illetve a közös intézmény székhelyintézménye vagy bármelyik tagintézménye pályázatot nyújt be bárhová bármilyen témában, a pályázat előkészítésével, megírásával, lebonyolításával, elszámolásával, az esetleges önerő biztosításával kapcsolatban az érintett
önkormányzat vállalja a teljes ügyintézést és az összes felmerülő kiadásra vonatkozó anyagi kötelezettség teljesítését.
B) Az egyes konkrét pályázatok kiírójának, megnevezésének, kódjának, céljának, forrásának, ezen
belül az önerő mértékének, továbbá a benyújtó önkormányzat vagy intézmény megnevezésének
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rögzítése, valamint a pályázattal kapcsolatos összes felmerülő kiadásra vonatkozó anyagi kötelezettség vállalása pályázatonként külön-külön képviselő-testületi határozati formában történik. A
pályázatot benyújtó önkormányzat ezen határozatokat a meghozataluktól számított 10 munkanapon belül kézbesíti a másik önkormányzatnak.
C) Igrici Önkormányzata vállalja, hogy az általa benyújtott, már megvalósított, lezárt egyes
konkrét pályázatok anyagaiból azon dokumentumok másolatát haladéktalanul eljuttatja Ónod
Önkormányzatához, mint a Társulás gesztortelepüléséhez, amelyek
- az ónodi önkormányzat által kerültek aláírásra,
- anyagi kötelezettségvállalást tartalmaznak (támogatási szerződés).
D) Ónod Önkormányzata vállalja az Igrici által elnyert, de Ónod Önkormányzatához érkező
pályázati források átutalását. Igrici vállalja a pályázati források önerejének az átutalását. Ónod,
Igrici önkormányzatai vállalják, hogy az egymással szembeni követelések érvényesítése érdekében
azonnali beszedési megbízásra (inkasszó) való felhatalmazást biztosítanak egymással szemben.”
3. A társulási megállapodás III./5.5. pontjának kilencedik francia bekezdése („Elszámolás gyakorisága” a következő új rendelkezéssel egészül ki:
„A tényleges adatokon alapuló éves összesítő elszámolás és a havi elszámolások közötti különbözet rendezésére vonatkozó szabályok:
Mivel a havonkénti, tervadatokon alapuló elszámolást a tárgyhónapot követő hónapban a tényleges adatokon alapuló elszámolás követi, az utolsó, 12. havi tényleges elszámolás egyben éves
összesítő elszámolásnak is minősül. Amennyiben az éves összesítő elszámolás során a bármilyen
jogcímen kapott állami normatíva alapján Igrici Önkormányzatát támogatás illeti meg, ennek az
átutalásáról Ónod Önkormányzata 5 munkanapon belül gondoskodik. Amennyiben az éves elszámolás során Ónod Önkormányzata részéről túlfizetés mutatkozik, a visszautalásról Igrici
Önkormányzata 5 munkanapon belül gondoskodik.”
4. A társulási megállapodás a következő új, III./5.6. ponttal egészül ki:
„5.6. Élelmezéssel kapcsolatos rendelkezések: az Igrici tagintézménybe járó gyerekek, tanulók étkeztetését
az önkormányzat a helyi, önkormányzati konyhán keresztül biztosítja. A térítési díjat a tagintézmény beszedi,
amely befizetésre kerül az Igrici önkormányzat számlájára. A tagintézményben kedvezményesen étkezők ezen
feladatra jutó normatíváját a gesztor önkormányzat igényli, amelyet a bevételek között mutat ki, majd az elszámolás alapján átad Igrici önkormányzatának.”
Felelős: polgármester, jegyző
4. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás Ónod Polgármesteri Hivatala,
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola és Óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a vonatkozó jogszabály előírja a hivatal az iskola és az óvoda mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti együttműködési megállapodások megkötését. Ennek a mindennapi gyakorlatban kevésbé
van jelentősége, a gyakorlatban már működik, de a miskolci kistérség belső ellenőrzési
csoportja előírásainak való megfelelés miatt szükséges írott formába is önteni. Ilyen
tartalmú megállapodást szavazott meg a testület két évvel ezelőtt, amikor a hivatal és
az óvoda illetve akkor még külön iskola, valamint a két kisebbségi önkormányzat között született együttműködési megállapodás. Az előzetesen kiküldött előterjesztésnek
megfelelően kéri elfogadni a javaslatot
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Bacsó János polgármester: véleménye szerint jó lenne, ha az óvoda és iskola önálló gazdálkodási szerv lenne.
Gálné Tatár Mária képviselő: az önállósághoz sok feltételt kellene biztosítani, például
pénzügyi szakembert, gazdasági vezetőt, ami sok pénzt, továbbá új embert igényelne.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadhatóak-e a fenti tárgykörű megállapodás. A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
46/2009. (VI. 29.) határozata
Tárgy: együttműködési megállapodás Ónod Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda,
mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja Ónod Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola és Óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti
együttműködési megállapodást.
Felelős: jegyző, intézményvezető.
5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
5.1\ Tricskó ügy
Bacsó János polgármester: előzményként elmondta, hogy Tricskó István, Ónod, Rákóczi
u. 7/A. alatti, a vásártér melletti ingatlanon élő lakos beperelte az önkormányzatot. A
per alapja az, hogy még 1997. 02. 11-én ingatlan megosztási és csereszerződés megkötésére került sor Ónod község akkori vezetőségével. A csere értelmében a vásártér melletti területet elcserélték a Sajó túloldalán lévő bozótosra, 0160/1 hrsz.-ú területre.
Gálné Tatár Mária képviselő: tudomása szerint az magántulajdonban van.
Bacsó János polgármester: 0160/-es ingatlan Tricskó tulajdona 1/1 arányban, a hrsz. 788.
helyrajzi számú az ónodi önkormányzat. Ezután ismerteti a korábban megkötött szerződés tartalmát. A megosztások nyomán 5 új ingatlan keletkezett így a hrsz. 791/1, 2
hektáros területből. Az ingatlan értékeit azonosra teszik. A jelenleg a vásárokon parkolóként használt terület Tricskó véleménye szerint az övé, és ezt át akarja vezettetni a
földhivatalban is. Lemesánszky ügyvéd úr nem tud biztosat mondani az ügy kimeneteléről, elvállalja a jogi képviseletet, de biztosat nem tud mondani a végkifejletről.
Sedenszki Imre alpolgármester: Tricskó akkor egy nem létező ingatlant adott cserébe az
önkormányzati területért.
Bacsó János polgármester: a 0160-as ingatlant 1993-ban összevonták és felosztották, így
több tulajdonos birtokába került. A fő hivatkozásunk az lesz a perben, hogy az aláíráskor sem volt érvényben a szerződés, mert nem volt ilyen hrsz.-ú terület. A kereseti kérelmet, annak állításait külön-külön, egyesével lenne célszerű megcáfolni.
A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, mi9

szerint támogatható-e testület felhatalmazása Lemesánszky ügyvéd úr megbízására a
peres eljárás folyamán. A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
47/2009. (VI. 29.) határozata
Tárgy: megbízás jogi képviseletre dr. Lemesánszky Zoltán ügyvéd részére, a Tricskó
István által a Vásározók terére (Ónod, 788 hrsz.-ú ingatlan) vonatkozóan tulajdonjog
megállapítása iránt indított perben
1. A képviselő-testület a Miskolci Városi Bíróság által lefolytatandó 5.P.21.302/2009/5. számú
perben, amelyet Tricskó István (Ónod, Rákóczi u. 7/A.) indított az Ónod 788 hrsz-ú ingatlanra
(Vásározók tere) vonatkozólag tulajdonjog megállapítása céljából az 1997-ben kötött szerződésre
hivatkozva, meghatalmazza dr. Lemesánszky Zoltán ügyvédet jogi képviselet ellátására.
2. Az ügyvédi munkadíj összege
a) az első fokú perben: 50 ezer forint + áfa,
b) az esetleges másodfokú perben: 25 ezer forint + áfa.
Felelős: jegyző
5.2\Falubusz
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy sok megkeresés érkezett az önkormányzathoz,
melyben csoportok igényt tartanának az új önkormányzati falubuszra személyszállítás
céljára. A személyszállításnak díja kell, hogy legyen, a feladat: meghatározni a díj mértékét. Javasolta továbbá, hogy az önkormányzatok által támogatott szervezetektől nem
konkrétan készpénzben kellene felszámolni a szállítás díját, hanem a nekik korábban
megítélt önkormányzati támogatásból kellene levonni. A vállalkozások 180,- Ft./km.
áron szállítanak, így javasolja az önkormányzat díjszabása 150,- Ft./km. legyen. A busz
kibérelhetőségét magán célokra nem javasolta biztosítani.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a buszbérleti díj a fogyasztás és a sofőr díja teszik ki, az önkormányzati busz a légkondicionáló berendezés használata nélkül kb. 10
l. gázolajat fogyaszt 100 km-en, a berendezés használatával 11 l./100 km-re nő a fogyasztása. A sofőr díja kapcsán elmondta, hogy általában napi díj van számukra megállapítva.
Bacsó János polgármester: javasolja, hogy legyen kilométerdíj és meg kell határozni a sofőr személyét is.
Vida Miklós képviselő: véleménye szerint csak saját ember vezesse a buszt, és a sofőr
kapja meg a meghatározott napi díjat.
Sedenszki Imre alpolgármester: az APEH irányelve legyen a mérvadó, az biztosan mindig
naprakész.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a 180,- Ft./km. ár baráti ár, a nagyobb buszok
kilométerdíja minimum 250,- Ft.. Kérdése a képviselők felé, hogy megfelelő-e a 150,Ft./km. + ÁFA bérbeadási díj. Szintén eldöntendő a fix vezető vagy vezetők személye.
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Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a sofőrnek engedély kell, hogy jogosult vezetni,
mert önkormányzati tulajdon a busz és büntetnek érte, ha nem jogosult a használatára.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a 150,- Ft./km. +ÁFA díjszabással történő bérbeadás.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
48/2009. (VI. 29.) határozata
Tárgy: A falubusz biztosítása a helyi szervezetek, egyesületek, kisebbségi önkormányzatok részére (melléklet)
1. A képviselő-testület a folyó évben pályázati forrásból vásárolt falubuszt alkalmanként, közösségi célra, előre egyeztetett időpontban a helyi szervezetek, egyesületek, egyházak, alapítványok,
kisebbségi önkormányzatok, stb. rendelkezésére bocsátja.
2. A falubuszt a helyi szervezetek térítésmentesen vehetik igénybe, de kilométerenként 150 Ft +
áfa összeget kell az adott szervezet önkormányzati támogatásaként figyelembe venni.
Az egyes szervezetek támogatását év végén összesíteni kell.
3. A falubusz alkalmanként, kizárólag a polgármester engedélyével, a gépjármű használatára
vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező polgármesteri utasításban megjelölt sofőr vezetésével vehető igénybe.
Felelős: polgármester, jegyző
5.3\ Praktikum Bt-vel kötött szerződés
Bacsó János polgármester: javasolta felmondani a felnőttképzést folytató Praktikum Bt.vel a sportöltöző használatba adásáról kötött szerződés felmondását. A tavalyi szerződéskötési ígéretek egyike sem úgy működik a gyakorlatban, ahogyan kellene. A tanulók így sem maradnak hely nélkül Ónodon, mivel a római katolikus egyház ingatlanába be tudnak költözni főtéren.
Sedenszki Imre alpolgármester: javasolta közös megegyezéssel megszüntetni a szerződést.
Bacsó János polgármester: egyetért a javaslattal, majd feltette a kérdést, hogy kíván-e még
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátott a kérdést, miszerint közös megegyezéssel felbontható-e Praktikum
Bt-vel kötött szerződés. A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
49/2009. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Az önkormányzat egyes épületeire vonatkozó használati jog megszüntetése a
felnőttoktatást (szakmunkásképzést) folytató Praktikum Szolgáltató Bt. vonatkozásában
A képviselő-testület a 100/2008. (XI. 24.) határozatában használati jogot biztosított a felnőttoktatást (szakmunkásképzést) folytató Praktikum Szolgáltató Bt. (székhely: 3530 Miskolc, Vörös11

marty u. 1.) részére 2009. június 30-ig az önkormányzat egyes épületeire vonatkozólag. A testület a megjelölt határidőt követően a használati jogot nem biztosítja.
5.4\
Török János képviselő: számára új gázszolgáltató ajánlatával találkozott, melynek lényege, hogy a gáz m3 ára 10,- Ft-tal olcsóbb, mint a jelenlegi szolgáltatóknál. Ebben az öszszegben benne van a vezetékhasználat is. A kedvezményes ár oka, hogy Grúziából jön
a gáz, a folyamatok teljesen gépesítettek, így kevés az emberi munkaerő. Az ajánlat
kecsegtető, szeretne véleményt kérni, illetve esetleges tapasztalatokról beszámolót.
Bacsó János polgármester: a gáz és áram kereskedelmének liberalizációjával nem ért
egyet, az áramszolgáltatás kapcsán lassan kötelező lesz kimenni a szabadpiacra. Véleménye szerint a gázszolgáltatók közül hosszútávon biztonságosabb a TIGÁZ, mint az
új szolgáltatók.
Török János képviselő: azért fontos a véleményezés, illetve megtárgyalás, mert sokan kértek tőle tanácsot ezzel az üggyel kapcsolatban.
Solymosi Imréné képviselő: véleménye szerint tájékoztatni lehet, de a döntést mindenkinek magának kell meghoznia a saját belátása szerint.
Gálné Tatár Mária képviselő: számára az kérdéses, hogy a gáz egy vezetéken keresztül
érkezik, hogyan lehet kiválasztani hogy kinek melyik gáz megy, ezen felül a gázóra is a
TIGÁZ tulajdona.
Vida Miklós képviselő: lehetséges, hogy bérleti díjat kell majd fizetni.
Horváth László képviselő: elmondta, hogy amikor szerződést kértek a cégtől átolvasás
céljára, azt a választ kapták, hogy nem adhatják ki előre, mert üzleti titoknak minősül.
Bacsó János polgármester: szerződés tervezetet akkor is látni kell az ügyfeleknek az aláírás előtt. Az tény, hogy egy gázhálózat van, a minőségi előírásoknak meg kell, hogy
feleljen. Javasolta érdeklődni az ajánlatot tevő gázszolgáltatónál, a döntéshozatalt pedig az érintettekre bízni.
Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját.
5.5\
Török János képviselő: lehetőségként vázolta fel, hogy a Hősök Kertje lehetne az ónodi
hírességek emlékhelye, ahova felsorakozhatnának az ónodi születésű, itt élt vagy itt
alkotott hírességek. Az Egressy Béni emlékére készülő emléktábla kapcsán elmondta,
hogy a felső részén srégen fog elhelyezkedni, a hátsó részen pedig egy rövid életrajzi
ismertetés lesz.
Bacsó János polgármester: Egressy Béni a 1848-as szabadságharc idején Ónodon fejezte be
a Bánk bán szövegkönyvét és több mint 50 zsoltárt orgonára írt. Támogatja a kezdeményezést véleménye szerint egy kis alapzattal a fent említett emléktábla kb. 80 0000,Ft.-ból kijön.
Solymosi Imréné képviselő: véleménye szerint akár terméskőből is készülhetne az emléktábla, úgy nem lenne túl szabályos és merev a forma.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy 1 m2 tábla kb. 20 000,- Ft., a fa kb. hatvanhetvenezer forint. Rozsdamentes anyagokat ma már viszonylag olcsón gravíroznak. A
felmerülő költségeket a Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület és az önkormányzat 50-50 %-os arányban közösen vállalja. Felkéri Török János képviselőt, hogy kérjen
árajánlatot a műkövestől és a későbbiekben újra tárgyalásra kerül a megemlékezés. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját.
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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

dr. Üveges István
jegyző

Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiss Bertalan
jegyzőkönyv-hitelesítő
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészt Ónod Község Polgármesteri Hivatala (képviseli: jegyző),
gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban önálló intézmény), másrészről Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
óvoda, Ónod (székhely: Ónod, Nyéki u. 4. ) képviseli: intézményvezető, gazdálkodási jogkörét tekintve részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban részben önálló intézmény) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
I. Általános pénzügyi, számviteli és nyilvántartási
tevékenységek
1.) A gazdálkodás jogkörét tekintve önálló intézmény- a számviteli, államháztartási
törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott, a költségvetési szervek te rvezésének, gazdálkodásának, beszámolási, könyvvezetési, számviteli tevékenység rendszerét meghatározó kormányrendeletek szabályai szerint - megszerzi és megalkotja a részben önálló intézménygazdálkodási, számviteli,
könyvvezetési, bizonylati, nyilvántartási, információs, beszámolási, pénzellátási
feladatait alapvetően meghatározó számlarendet, egyéb számviteli és bizonylati
szabályzatokat.
2.) A számviteli, az államháztartási törvényben, valamint a végrehajtásukra
kiadott mindenkori hatályos jogszabályok előírásai szerint az önálló intézmény a
részben önálló költségvetési szerv költségvetési előirányzatainak kialakításához az önkormányzat által megadott szempontok szerint - közvetlenül adatot szolgáltat a felügyeletet ellátó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felé.
3.) Az Önálló intézmény a gazdálkodással, számvitellel kapcsolatos törvények, jogszabályok mindenkor hatályos előírásai szerint elvégzi a részben önálló költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetére ható gazdasági események, kettős könyvviteli rendszerű, pénzforgalmi szemléletű nyilvántartásának vezetését, naptári év végével történő lezárását.
II. Tervezés
4.) A részben önálló költségvetési intézmény a költségvet ési törvény, a kormány költségvetési irányelvei, az Önkormányzat előzetes pénzügyi elgondolásai
alapján elkészíti a saját szervezetére vonatkozó előzetes költségvetési tervet, s
azt az önálló intézmény részére határidőre átadja.
III. Pénzkezelés
5.) Az önálló intézmény bonyolítja a részben önálló költségvetési intézmény jóváhagyott költségvetési előirányzatainak figyelembevételével a pénzellátás biztosításával, utalással, pénztárkifizetéssel, ellátmánnyal, előleggel, pénzszállítással,
az intézmény egészére járó bérkifizetéssel kapcsolatos feladatokat.
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A részben önállóan gazdálkodó intézmény bankszámlával nem rendelkezik, az
önállóan gazdálkodó bankszámlája áll rendelkezésére a pénzügyi tranzakciók lebonyolítására.
A részben önálló intézmény pénztárral nem rendelkezik, kizárólag
havi ellátmánnyal gazdálkodik, melyet
• kis értékű készlet vásárlására (nyomtatvány, úti költség, élelmiszer, tisztítószer,
papír-írószer,
szakkönyv,
gyermekek
foglalkoztatásához szükséges
alapanyagok)
• karbantartásokra (fénymásoló, festékpatron vásárlás, fűnyíró
javítás,
számológép, számítógép javítás)
• különféle rendezvények lebonyolításához szükséges reprezentációs költségek
• postaköltségre (bélyeg vásárlás)
• kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre költhetnek el.
Az ellátmány feltöltésekor a számlákkal alátámasztott készpénz forgalomról a
részben önállóan gazdálkodók elszámolnak az önálló gazdálkodók felé.
A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői felelősek, és gondoskodnak egyúttal a pénz biztonságos
tárolásáról.
A készpénzzel beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt a
részben önállóan gazdálkodók haladéktalanul kötelesek az önállóan gazdálkodónál vezetett bankszámlára feladni vagy a házipénztárba befizetni.
IV. Előirányzat felhasználás, módosítás
6.) Az analitikus nyilvántartások vezetése az önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv számlarendjében foglaltak szerint történik. Az önálló intézmény az elemi
költségvetési előirányzatok nyilvántartásról, módosításáról, felhasználásáról a
részben önálló költségvetési szervet köteles az előirányzat változásokról minden
esetben értesíteni, illetve a felhasználásról negyedévente tájékoztatni.
7.) A részben önálló költségvetési szerv az önálló költségvetési szerv számlarendjében, egyéb számviteli és bizonylati szabályzataiban foglalt előírások szerint köteles az őt terhelő számviteli, bizonylati, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni. A részben önálló költségvetési szerv kiemelt feladata a
személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, valamint az ezekkel
kapcsolatos valamennyi analitikus nyilvántartás vezetése.
8.) Előirányzat — módosítási és kötelezettségvállalási jog megosztása, gyakorlása:
saját hatáskörű előirányzat-módosítást - a jogszabályban foglalt feltételek megléte
esetén - a részben önálló költségvetési szerv vezetője az önálló költségvetési szerv
vezetőjénél kezdeményezheti. Az önálló költségvetési szerv vezetője a részben
önálló költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatának saját hatáskörű módosítását csak a részben önálló költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével
kezdeményezheti.
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V. Pénzgazdálkodás, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
9.)

A részben önálló költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok
terhére, az itt meghatározott mértékig illeti meg kötelezettségvállalási jog:
a)
Személyi juttatási előirányzatok: Eredeti, illetve önálló költségvetési
szerv
vezetője által közölt módosított előirányzat erejéig.
b) Készletbeszerzések, szolgáltatások: a részben önálló költségvetési szerv
részére
megállapított ellátmány erejéig.
Utalványozási jogot a polgármester gyakorolja.

10.) A részben önálló költségvetési szerv igazgatója köteles a szakmai teljesítést igazolni. A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és
minőségi átvételét, valamint szolgáltatás — munka - elvégzésének igazolását jelenti.
11.) A kiadások teljesítése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell
azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt
alaki követelményeket betartották-e, érvényesítést csak az önálló intézmény
megbízott dolgozója végezhet.
12.) Az önálló intézmény a kötelezettségvállalásokról folyamatos analitikus nyilvántartást vezet.
IV. Számvitel
13.) Az önálló intézmény gondoskodik arról, hogy a költségvetési beszámoló részét
képező mérleg tagolása a tételek részletezése a törvényes és a jogszabályok előírásai szerint készüljön. Az eszközök kimutatása, besorolása, források növekedésének vagy csökkenésének kimutatása jogszabályok szerint elvégzésre kerüljön.
14.) A részben önálló költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő eszközök, követelések mérlegen kimutatott értékének alátámasztása érdekében az
önálló költségvetési szerv a számviteli törvény, és az egyéb jogszabályokban
foglalt követelményeknek megfelelően leltározási szabályzatot készít és ad ki. E
szabályzatban rögzíti az eszközök felvételének szabályait, kötelezettségek
egyeztetéssel való végrehajtását, selejtezések alaki, tartalmi előírásait.
Gondoskodik arról, hogy a részben önálló költségvetési szerv eszközeire, forrásaira kiható pénzforgalmi gazdasági műveletek, ezeknek eszközökre és forrásokra gyakorolt hatásai a könyvviteli nyilvántartásban a valóságnak megfelelően, folyamatos, áttekinthetően zárt műveletekről, a gazdasági műveletekről idő és számlasoros elszámolásban.
15.) Az önálló költségvetési szerv látja el a részben önálló költségvetési szerv ált alános forgalmi adójával, stb. kapcsolatos, az adótörvényekben az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilatkozattételi, adó megállapítási, bevallási, előlegfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséggel
kapcsolatos feladatait.
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VII. Beszámolási rend
16.) A féléves, háromnegyed éves és éves beszámolók elkészítéséhez a részben
önálló költségvetési szerv a megadott határidőben és tartalommal köteles
információt szolgáltatni.

Hatálybalépés
Ez az együttműködési megállapodás az aláírása napján lép hatályba, az abban
foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, s kötelesek megfelelően eljárni.
Ónod, kedd, 2009. június 30.

dr. Üveges István
jegyző

……………………………………………
intézményvezető
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Melléklet Ónod Község Képviselő-testülete 48/2009. (VI. 29. ) határozatához
1/2009. számú Polgármesteri Utasítás
a Peugeot Boxer típusú LMX-964 rendszámú falubusz használatáról
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Peugeot Boxer típusú LMX-964 rendszámú
falubusz használatáról - ezen rendelkezés mellett - Ónod Község Képviselő-testülete
49/2009. (VI. 29.) határozata rendelkezik
2. A falubuszt kizárólag Kiss Bertalan, az ő távollétében – eseti polgármesteri szóbeli
- engedéllyel Takács László övezetheti.
Ónod, 2009. július 3.
Bacsó János
polgármester
Átvettem: Ónod, 2009. július ……………..
Kiss Bertalan

Takács László
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