
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. február  2-án megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:

Meghozott határozatok:

1/2010. (II. 2.) határozat: a képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása

2/2010. (II. 2.) határozat: főtér felújításának, valamint a vásártéri szociális blokk építé-
sének pályázati forrásból külön-külön ütemben történő megvalósításának jóváhagyá-
sa

3/2010. (II. 2.) határozat: megállapodás jóváhagyása a helyi cigány és ruszin kisebb-
ségi önkormányzattal a költségvetési rendelet megalkotása eljárási szabályairól

4/2010. (II. 2.) határozat: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működteté-
séhez a szükséges önkormányzati önrész biztosítása

5/2010. (II. 2.) határozat: az óvoda nyáron egy hónapig zárva lehet, de gyermekfel-
ügyeletet biztosítani kell

6/2010. (II. 2.) határozat: helyszín biztosítása kampánygyűlés egyszer ingyenes, utána
rendeletben meghatározott bérleti díjért, a szervezővel való szerződés kötés mellett



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2010. február 2-án 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, Kiss Bertalan, Tarnóczi József, Török János, Vida
Miklós képviselők;

- Horváth László és Solymosi Imréné képviselők késésüket előre jelezték.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnök;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző.
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 80 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Burai Jánosné és Vida Miklós
képviselőket javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül –  az alábbiak szerint elfogadta:

1. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkor-
mányzati eseményekről

2. napirendi pont: a képviselő-testület 2010. évi munkaterve
3. napirendi pont: a főtér felújításának, valamint a vásártéri WC építésének pá-

lyázati forrásból külön-külön ütemben történő megvalósításának jóváhagyása,
a rendelkezésünkre álló önerő miatt

4. napirendi pont: Megállapodás jóváhagyása a helyi cigány és ruszin kisebbségi
önkormányzattal a költségvetési rendelet megalkotása eljárási szabályairól

5. napirendi pont: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működtetésé-
hez a szükséges 512. 448,- Ft önrész biztosítása

6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

1. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormány-
zati eseményekről

Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2010-es évet nullásan
kezdi az önkormányzat, vagyis nincs kifizetetlen számla, segítség ehhez a működés-
képtelen önkormányzatok egyéb támogatása 6/3-as ÖNEMG pályázat, melyen hat-
millió forintot nyertünk. Az óvoda bővítésére kiírt pályázat (ÉMOP-4.3.1/A) beadási
határideje március 1-je, a tervek engedélyezése folyamatban.
/Megérkezett Solymosi Imréné képviselő./



Bacsó János polgármester: a HÉRA Alapítvány 59 főt támogatott (ennyi volt az összes
pályázó is) fejenként 5 000,- forinttal. Törvény alapján tájékoztatni kell a testületet a
jegyző 2009. évi munkájának teljesítményértékeléséről, ez megtörtént, „jó” minősítést
kapott
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv elfogadási határ-
ideje 2010. február 15., ezt a szociális kerekasztalnak, illetve a két kisebbségi önkor-
mányzatnak is véleményezése már megtörtént, a munkaügyi központ által készített
véleményt még várjuk. A képviselő-testület elé az összes vélemény megérkezését
követően kerül előterjesztésre. A vásári tevékenység bővítése (nagybani zöldségpiac,
autó- és régiségvásár kialakítása) kapcsán elmondta, hogy egy-egy szakhatósági ál-
lásfoglalás harmincezer forintba kerül, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A
vagyonnyilatkozat tételi eljárás sikeres lefolytatása megtörtént, vagyis minden képvi-
selő leadta vagyonnyilatkozatát.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a polgármesteri beszámo-
ló a korábbi döntések végrehajtásáról.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta  a jelentést.

2. napirendi pont: a képviselő-testület 2010. évi munkaterve

Dr. Üveges István jegyző: az előterjesztésként megküldött munkatervet ismertette a
képviselőkkel, kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzati választások októ-
berre várhatóak, így a közmeghallgatás (falugyűlés) időpontja előre lett hozva szep-
tember hónapra, illetve betervezésre kerül a böllér és íjász verseny.
Bacsó János polgármester: a falunap a megszokottól későbbi időpontra van tervezve a
benyújtott pályázat miatt. Június 13-án megrendezésre kerül a hagyományos tűzol-
tóverseny.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy a Hősök Napja rendezvényt nem lehetne-e
hozzákapcsolni a tűzoltóversenyhez, mivel a Hősök Napja ünnepe május utolsó va-
sárnapja.
Török János képviselő: kérdése, hogy április 18-án lesz Lorántffy Zsuzsanna halálának
300. évfordulója, ennek apropójából lehetne egy kis ünnepséget tartani.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy az általános iskolában lesz Lorántffy-hét,
ennek keretében lehet egy ünnepélyesebb rész, ahol erről is megemlékeznek. Április
16-a péntek, ez lehetne a Lorántffy-hét zárónapja, akkor a megemlékezés.
Bacsó János polgármester: támogatta a javaslatokat. Feletette a kérdést, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentke-
zett, lezárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint el-
fogadható-e a fenti módosításokkal a 2010. évi munkaterv.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
1/2010. (II. 2.) határozata

Tárgy: A képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása



Ónod Község Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tarta-
lommal elfogadta.
3. napirendi pont: a LEADER program kertében megvalósítandó főtér felújítás és
vásártéri szociális blokk kiépítésének két ütemben történő megvalósításának meg-
tárgyalása

Bacsó János polgármester: a két ütemben történő megvalósítás oka pénzügyi, mivel a
teljes projekt kb. 23 millió forintba kerül és ezt egy ütemben nem tudja az önkor-
mányzat előfinanszírozni, mivel a lehívható óvadéki betét összeg 12 millió forint.
Ennek alapján első ütemben a főtér felújítása történne meg, ennek lezárását és elszá-
molását követően, a kiküldött támogatási összegből elkezdődhetne második ütem-
ként a vásártéri szociális blokk kialakítása. A megvalósítás külön-külön ütemben tör-
ténő megvalósítása esetén a közbeszerzési eljárástól el lehet tekinteni, mert nem ha-
ladja meg a közbeszerzési értékhatárt. A két ütemben történő megvalósításhoz kéri a
képviselő-testület jóváhagyását, felhatalmazását. Feltette a kérdést, hogy kíván-e va-
laki  hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt
a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
2/2010. (II. 2.) határozata

Tárgy: főtér felújításának, valamint a vásártéri WC építésének pályázati forrásból
külön-külön ütemben történő megvalósításának jóváhagyása

1. ütem: főtér
2. ütem: vásári WC

Megvalósítás: a beadott pályázatnak megfelelően

4. napirendi pont: megállapodás jóváhagyása a helyi cigány és ruszin kisebbségi
önkormányzattal a költségvetési rendelet megalkotása eljárási szabályairól

Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a alapján szükséges a megállapodások meg-
kötése, melyet minden év január 15-ig lehet módosítani.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
3/2010. (II. 2.) határozata

Tárgy: Megállapodás jóváhagyása a helyi cigány és ruszin kisebbségi önkormányzat-
tal a költségvetési rendelet megalkotása eljárási szabályairól



A képviselő-testület megállapodás köt
1. a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal, a határozat mellékletét képező tartalommal;
2. a helyi ruszin kisebbségi önkormányzattal, a határozat mellékletét képező tartalommal.

Felelős: jegyző

5. napirendi pont: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működtetéséhez
szükséges önrész biztosításának megtárgyalása

Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a házi segítségnyújtás feladatainak ellátása
és a finanszírozása 2010. január 1-jétől megváltozott, ami azt jelenti, hogy csökkent az
állami támogatás. Az előzetesen kiküldött költségvetés tervezet alapján a települé-
sünknek 512 448,- Ft-tal kellene kipótolnia az állami támogatást. Ónodon 8 készülék
van, amely személyenként kb. 5 500,- Ft. költséget jelent havonta. Véleménye szerint
azok az emberek, akik ilyen készülékre szorulnak általában egyedül élnek, nincs se-
gítségük és nem túl jó anyagi körülmények között. Javaslata, hogy ne a teljes összeg
legyen rájuk átterhelve, hanem csak egy jelképes összeg terhelődjön az igénybe vevő-
re. Két lehetőség van vagy nem finanszírozza meg az önkormányzat, vagy további
tárgyalásokat folytatunk az avasi Iránytű Szociális Központtal. Egyelőre felmérés,
sem tájékozódás nem történt az érintettek körében, hogy lenne-e ellenállás és az mi-
lyen mértékű lenne, a fizetési kötelezettség miatt. Véleménye, hogy ezt fenn kell tar-
tani, van aki valóban rászorul az ilyen fajta segítségre. Alapvetően a készenlétért kell
fizetni Miskolcon is folyamatos az ügyelet és az esetautó is készenlétben van szükség
esetére, mivel mindig van két személy, akik fogadják a hívásokat, amikor a segítségre
szoruló megnyomja a készüléken a gombot ők rögtön mennek és azonnal on-line a
kapcsolat.
Gálné Tatár Mária képviselő: tudomása szerint még mindig van öt fő Ónodon, akik ké-
szülékre várnak, kérdése mennyi a várakozási idő, vagy hogyan lehet a rendszerbe
bekerülni.
Bacsó János polgármester: várakozni a rendszer bővítéséig, vagy valaki halálesetéig
kell, nem tudni pontosan. A jelenleginél lehet még drágább is a rendszer. Továbbra is
javasolta megkérdezni az érintetteket, hogy egy kb. 1 000,- Ft-os költséget vállalná-
nak-e a rendszer működése érdekében, a felmérést követő testületi ülésen pedig újra-
tárgyalásra a napirendi pont. 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.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
4/2010. (II. 2.) határozata

Tárgy: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működtetéséhez a szükséges
önkormányzati önrész biztosítása



1. A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás által Ónodon is működtetett jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás 2010. évi működtetéséhez a képviselő-testület a szükséges
312.592 Ft helyi önkormányzati önrészt biztosítja.

2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tényleges szociális szolgáltatást nyújtó
helyi dolgozók (akik riasztás esetén kimennek az idősekhez,) ne megbízási szerződéssel,
hanem az ónodi önkormányzat közmunkásaként végezzék a feladatukat.

Felelős: polgármester, jegyző

6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

6.1\
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy sokan, főként nyugdíjasok, keresték meg a
szemétdíj fizetési ütemezése kapcsán. Kérésük az lenne, hogy valamilyen egyezségre
jutni az AVE-val, hogy nem negyedéves, hanem havi fizetést engedélyezzen.
Bacsó János polgármester: ígéretet tett, hogy levélben megkeresik az AVE Miskolc Kft.,
az ügy érdekében.
Török János képviselő: ezt a problémát ő is tapasztalta, illetve azt, hogy sok embernek
nincs annyi szemete, hogy minden héten üríteni kellene a kukát, jó módszer lenne, ha
mindenkinek az ürítések száma után kellene csak fizetni.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint ezzel nem foglalkozik az AVE, mivel az
ürítés lehetőségéért kéri a pénzt nem magáért az ürítését.

6.2\ Óvodai nyári zárva tartásról
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy február 15-ig tájékoztatni kell a szülőket a
nyári zárva tartásról, mely szerint augusztus hónapban zárva tartana az óvoda, eh-
hez testületi döntés kell. Elmondta továbbá, hogy az egy hónapos zárva tartás nem
érinti az óvodáztatási támogatást, ez az időtartam még belefér a jogosultsághoz.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és szava-
zásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
5/2010. (II. 2.) határozata

Tárgy: az óvoda nyáron egy hónapig zárva lehet, de gyermekfelügyeletet biztosítani
kell

6.3\ Katolikus temető rendbetétele kapcsán
Gálné Tatár Mária képviselő: katolikusok keresték meg, hogy szeretnék rendbe tenni,
kicsit felújítani a katolikus temetőt, így például kerítést festenének, a sírokat rendbe
tennék, karbantartanák. Ehhez kérnének segítséget az önkormányzattól, hogy lehető-
ség esetén biztosítsanak közmunkásokat, akik ezekben a munkákban segítenék őket,
eszközt és anyagok nem kérnek, azt biztosítanak ők.



Bacsó János polgármester: véleménye szerint ez megoldható, majd keresnek megfelelő
embereket erre a célra.
Gálné Tatár Mária képviselő: előre is köszönte a segítséget.

/Megérkezett Horváth László képviselő az ülésre./

6.4\ A 2010. évi országgyűlési választások kampány-rendezvényei kapcsán
Tarnóczi József képviselő: tájékoztatott, hogy a közelgő választások kapcsán pártok
megkeresései várhatóak kampányrendezvények helyszínének biztosítása miatt. En-
nek lehetőségeiről, módjáról érdeklődne. Megoldás lehetne, hogy egyszer ingyenesen
biztosítja az önkormányzat a helyet utána pedig a szokásos bérleti díj fejében kiadha-
tó ismételt rendezvényre.
Bacsó János polgármester: erre van önkormányzati rendelet, az idén az első február 19-
re van előirányozva a Jobbik Magyarországért szervezésében. Mindenképpen egysé-
ges elvek alapján kell biztosítani mindenki, minden párt részére a lehetőségeket. Tá-
mogatja a kampányonkénti egyszeri ingyenes alkalmat, utána terembérlet fizetése.
Feletette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel fel-
szólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kér-
dést.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
6/2010. (II. 2.) határozata

Tárgy: helyszín biztosítása kampánygyűlés egyszer ingyenes, utána rendeletben
meghatározott bérleti díjért, a szervezővel való szerződéskötés mellett

Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele, mivel közérdeklődés-
re számot tartó javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, a polgármester meg-
köszönte a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

Burai Jánosné     Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


