Ónod Község Képviselő-testülete
2010. február 24-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Meghozott határozatok:
17/2010. (II. 24.) határozat: pályázat benyújtása Igrici iskolai tornatermének felújítása
céljából
18/2010. (II. 24.) határozat: megállapodás Igricivel a 2 millió forintról (melléklet a
szerződés)
19/2010. (II. 24.) határozat: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda alapító
okiratának módosítása
20/2010. (II. 24.) határozat: háborúban szerzett tüdőlövése miatt 1948-ban Ónodon
elhunyt Kovács Miklós volt ónodi segédjegyző nevének a vitézek emléktáblájára történő felvésetése Drahos István, a Vitézi Rend törzskapitánya kérelmére
21/2010. (II. 24.) határozat: az iskolai tornaterem bérbeadása a Második Esély
Felnőttoktató Intézmény részére, érettségi vizsga májusi lebonyolítása céljából
22/2010. (II. 24.) határozat: hozzájárulás ahhoz, hogy az ónodi székhelyű Második
Esély Felnőttoktató Intézmény által 2010 őszén indítandó nappali tagozatos gimnázium diákjai az önkormányzati általános iskola tornatermét és könyvtárát használhatják, valamint a konyháról étkezést igényeljenek

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:( 46) 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. február 24-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;
- Burai Jánosné és Tarnóczi József képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ 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 Sedenszki Imre alpolgármestert
és Török János képviselőt javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:
1. napirendi pont: Második Esély Felnőttoktatási Intézmény vezetőjének kérelme
2. napirendi pont: az Igriciben az iskolai tornaterem felújítását szolgáló, az ónodi
önkormányzat, mint gesztor önkormányzat által benyújtandó pályázat jóváhagyása
3. napirendi pont: az óvoda és iskola alapító okiratának módosítása (az iskola
székhelye címének pontosítása)
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői kérdések
1. napirendi pont: Második Esély Felnőttoktatási Intézmény vezetőjének kérelme
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy megkereste Jakab Zsolt a Második Esély Felnőttoktatási Intézmény vezetője, hogy az iskolájukban végzők számára az érettségihez az önkormányzat biztosítson helyezet az iskola tornatermében, valamint elvi
hozzájárulást kérnek, ami alapja lenne egy nappali képzési rendszerű gimnáziumi
osztály elindításának. Felkérte Jakab Zsoltot, hogy ismertesse kérésüket.
Jakab Zsolt: elmondta, hogy tavaly egy érettségit szerveztek 11 fő részére, ebből három fő ónodi volt, illetve 10 fő végzett irodai asszisztens szakon, ebből hat fő volt
ónodi. Négy évfolyamon 89 fő tanul az intézményben, ebből 36 fő az ónodi, ez igen
jelentős létszám, sőt elmondta, hogy a kilencedik évfolyam kb. fele ónodi. Nagyon
fontos az intézmény szerepe a helyi fiatalok oktatásában, hiszen nagyon sokan vannak olyanok, akik még tankötelezettek. Azt hogy gimnáziumi szintű oktatásra vagy

inkább szakmai alapozó oktatásra van-e nagyobb igény kérdőíveken mérik. A iskolai
tornatermet a magas létszám miatt kérik. Elmondta, hogy jelenleg nappalis engedélye az iskolának még csak felzárkóztatást elősegítő képzésre van, az engedélyeztetési
eljárás megindításához szükséges előzőleg megállapodást kötni az oktatás helyéről,
étkezés biztosításáról, könyvtárhasználatról, stb.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint, ha megoldható a tornaterem biztosítása,
akkor támogatni kell az érettségi ily módon való segítését. Várta a véleményeket.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy ezt most itt valószínűleg nem lehet eldönteni, hiszen a június 3-4-5, 7 és 17 még iskolai tanítási időszak. A tornaterem folyamatos használatban van, nem tudni milyen lesz az idő, lehet-e testnevelés órákat a szabadban tartani, testnevelés óra mindig van, az órarendet is át kell tanulmányozni
ehhez. Későbbi időszakra vonatkozóan elmondta, hogy nem tud tornaterem használatot biztosítani, mert az egész délelőtt foglalt az általános iskolások testnevelés órái
miatt. A kérdőív kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint az nem kérdőív volt,
hanem inkább adatkérés a gyermekekről és szüleikről.
Jakab Zsolt: a kérdőívvel a szülőket keresték meg, természetesen nem volt kötelező
kitölteni a kérdőívet, de aki megtette azokat az adatokat fel lehet dolgozni. Ezt egyben tájékoztatónak is szánták az intézményről, mivel az nem szerepel a felvételi tájékoztatóban. A tornaterem biztosítása kapcsán elmondta, hogy ő a „jó idő”-re nem
tud alapozni, neki biztosan tudnia kell lesz-e hely érettségiztetni, próbál új helyet
keresni. A nappali képzéshez biztosítani kell a kért feltételeket (tornaterem– könyvtárhasználat, étkeztetés biztosítása), ebben is a merev ellenállást tapasztalta, így
megpróbál másik települést keresni.
Bacsó János polgármester: nem ért egyet azzal, hogy másik települést kell keresni az
iskolának, meg kell találni azt a közös nevezőt, azt a megoldást, ami a megvalósítást
lehetővé teszi, hiszen egy középiskola létesítése előre mutató tevékenység, mindenképpen a település fejlődését szolgálja. Két dolgot kell eldöntenie a testületnek az
egyik, hogy megoldható-e a tornaterem átadása az érettségi idejére, illetve a jövőbeni
középiskolához való hozzájárulás megadható-e mérlegelve az iskola egyes helyiségeinek közös használatával járó kockázatot.
Jakab Zsolt: megérti a kételyeket, a korosztálykülönbséget, az idegenek beengedését
az iskolába, megfelelő beosztással elegendő lenne heti egy nap is, nem is kell minden
testnevelés órát a tornateremben tartani, el lehet menni uszodába is, stb.. Ezek egyelőre a jövő problémái, hiszen a megvalósulásig sok mindent meg kell tenni és biztosítani kell, de 2006-ban született egy elvi kinyilatkoztatás a középiskola kapcsán, ahol
még lehetőség volt közösen használt helyiségek kialakítására. Az érettségi kapcsán
elmondta még, hogy délelőtt vannak a vizsgák kb. 8-11 között, vasárnap berendeznék a termet és pénteken vagy akár már csütörtökön ki lehetne pakolni.
Bacsó János polgármester: megköszönte Jakab Zsoltnak a tájékoztatást, ígéretet tett,
hogy a holnapi nap folyamán tájékoztatja a képviselő-testület döntéséről, egyértelmű
választ adva kérdéseire.
/Jakab Zsolt távozott az ülésről, a polgármester szünetet rendel el./
Bacsó János polgármester: javasolta az ülés végén visszatérni a napirendi pont megtárgyalására.

2. napirendi pont: Igrici pályázata az iskolai tornaterem felújítása céljából – Ónod
jóváhagyásának kérése
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a pályázat infrastrukturális fejlesztést céloz
meg. Az intézményfenntartó társulásban Ónod a gesztor település, így kell a támogatásunk a pályázat benyújtásához. Mi valószínűleg nem tudtuk volna megnyerni, így
javasolta támogatni Igrici kérelmét. Elmondta továbbá, hogy a pályázati közreműködésért, annak lebonyolításáért kettőmillió forintot kapna az önkormányzat. Feltette a
kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint támogatható-e Igrici iskolafejlesztési pályázatának benyújtása
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
17/2010. (II. 24.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása Igrici iskolai tornatermének felújítása céljából
Ónod község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat és úgy döntött, hogy mint az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás székhely települése eleget tesz Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete
kérésének, és pályázatot nyújt be az igrici általános iskola tornaterme felújítására az
Önkormányzati Minisztériumhoz „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” címre.
A projekt összköltségvetése: bruttó
 Ebből a nettó költség:
 Vissza nem igényelhető ÁFA:

21. 700. 985,- Ft.
17. 360. 788,- Ft.
4. 340. 197,- Ft.

Az igényelt támogatás:
Saját forrás 10%:

19. 530. 886,- Ft.
2. 170. 099,- Ft.

A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a pályázat elnyerése esetén Igrici község
Önkormányzata a saját forrást – 2.170.099 Ft 10 %-os önerőt, azaz Kettőmillióegyszázhetvenezer-kilencvenkilenc forintot – a 2010 évi költségvetésében biztosítja a
beruházás megvalósításához és azt Ónod község Önkormányzatának, mint bonyolítónak átadja.
A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy fenti vállalása nem ellentétes a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (2) – (3) bekezdéseiben foglaltakkal.
A képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Bacsó János, illetve Kislászló Csaba polgármestereket, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedést
megtegyék, illetve, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírják.

A képviselő-testület tudomásul veszi Igrici község Képviselő-testülete nyilatkozatát,
miszerint a pályázattal kapcsolatos teljes anyagi és minden más jellegű felelősség
Igrici Önkormányzatát terheli.
Felelős: polgármester, jegyző

Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy aláírható-e Igricivel a megállapodás a
fent említett kettőmillió forintról.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
18/2010. (II. 24.) határozata
Tárgy: Megállapodás Igricivel a 2 millió forintról (melléklet a szerződés)
3. napirendi pont: az óvoda és iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a módosítás indoka, hogy a székhely cím
nem volt jól megjelölve az alapító okiratban, ezt módosítani kell Igrici pályázata miatt.
Gálné Tatár Mária képviselő: további módosítás is szükséges az SNI-s tanulók kapcsán.
Ismertette a szükséges módosításokat. Ezek a tevékenységek, melyekkel bővíteni kell
az alapítót már működnek az intézményben, viszont az alapító okiratban nem szerepelnek.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint támogatható-e Igrici iskolafejlesztési
pályázatának benyújtása
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
19/2010. (II. 24.) határozata
Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
A képviselő-testület a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 39/2009. (V.
14.) határozatba foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat preambulumából az alábbi szöveg a hatályát veszti:
„Az eredeti szöveg hatályos 2009. május 14-től”
2. Az alapító okirat 2. pontjában (Az intézmény székhelye) a „3551 Ónod, Rákóczi u.
64.” szöveg helyébe a „3551 Ónod, Nyéki u. 4.” szöveg lép;

3. Az alapító okirat 15. pontjának (Az intézmény közoktatási funkciót lát el alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok) 1. alpontja (iskolai feladatai)
3. bekezdése 1. francia bekezdésében a hatályát veszti a „(dysgraphia, dyslexia,
dyscalcuia)” szövegrész;
4. Az alapító okirat 15. pontjának (Az intézmény közoktatási funkciót lát el alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok) 1. alpontja (iskolai feladatai)
3. bekezdése az alábbi új, 5. francia bekezdéssel egészül ki:
[15. Az intézmény közoktatási funkciót lát el, alaptevékenységei a jogszabályban
meghatározott közfeladatok
15.1. ezen belül iskolai feladatai:]
- tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása.
5. Az alapító okirat 15. pontjának (Az intézmény közoktatási funkciót lát el alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok) 1. alpontja (iskolai feladatai)
21. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:


„Ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe fokban
hallássérült, gyengén látó, autista tünetekkel rendelkező, testi fogyatékos, a megismerés és viselkedés fejlődésének súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett) nevelésével-, oktatásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat”

6. Az alapító okirat 15. pontjának (Az intézmény közoktatási funkciót lát el alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok) 1. alpontja (iskolai feladatai)
az alábbi új, 22. bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eddigi 22-27. bekezdések sorszáma 23-28-ra módosul.


„Biztosítja az SNI tanulók részére a fogyatékosság típusának megfelelően a különleges gondozás egyéb feltételeit a szakértői véleményekben előírtak szerint, a kiemelt normatíva terhére.”

7. Az alapító okirat 26. pontja (Záradék) helyébe az alábbi szöveg lép:
„26. A gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv megjelölése:
Ónod Község Polgármesteri Hivatala – 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
8. Az alapító okirat az alábbi új, 27. ponttal egészül ki:
„27. Záradék
Az Alapító Okirat a fenti szöveggel 2010. március 23-tól hatályos.
Az Alapító Okiratot 39/2009. (05.14.) számú határozattal Ónod Község Képviselőtestülete elfogadta, és a 19/2010. (II. 24.) határozattal módosította.
Az Alapító Okiratot 10.009-10./2009. (05.07.) 59. számú KT határozattal Igrici Község
Képviselő-testülete elfogadta, és a 420-1/2010. (02. 09.) 12. számú KT., és 4204/2010./03.25./17. sz. KT. határozatokkal módosította.
Felelős: jegyző

4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
4.1\ Vitézi emléktáblára vésetése Kovács Miklós volt ónodi segédjegyzőnek
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy megkereste Drahos István a vitézi rend
törzskapitánya, hogy az ónodi vitézi emléktáblára kerüljön felvésetésre Kovács Miklós volt ónodi segédjegyző neve, aki a háborúban szerzett tüdőlövés következtében
halt meg Ónodon.
Sedenszki Imre alpolgármester: dicséretes a kezdeményezés, ne akadályozzuk ezt meg,
a testület engedélyezze a vésetést, de saját költségen.
Török János képviselő: meg kell kérdezni, hogy mennyibe kerülne pontosan, de ő úgy
tudja, hogy kb. 400,- Ft./betű a vésetés, ez 13 betű, az nem sok.
Sedenszki Imre alpolgármester: a vésetés kapcsán az önkormányzat nem támaszt akadályt, de a vésetés legyen az ő költségük, ez elvi kérdés, nem a pénzről szól.
Bacsó János polgármester: a Hősök Kertjében a döntési jog a testületé. Feltette a kérdést,
hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett, lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint felvésethető-e a kért név az emléktáblára.
A testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
20/2010. (II. 24.) határozata
Tárgy: háborúban szerzett tüdőlövése miatt 1948-ban Ónodon elhunyt Kovács Miklós volt ónodi segédjegyző nevének a vitézek emléktáblájára történő felvésetése Drahos István, a Vitézi Rend törzskapitánya kérelmére

4.2\AVE számlázás kapcsán
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a korábbi üléseken felvetődő probléma, miszerint havonta számlázzon az AVE szemétdíjat, elmondta, hogy most bár biztos,
hogy nem számlázzák havonta a hulladékszállítási díjat, és előre sem küld három
egyenlő részben elosztott negyedéves számlát sem.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt az egyebek napirendi
pont vitáját. Ismételten megnyitotta az első napirendi pont megtárgyalását.
1. napirendi pont: Második Esély Felnőttoktatási Intézmény vezetőjének kérelme
(folytatás)
Bacsó János polgármester: véleménye szerint, ha megoldható az érettségi lebonyolítása,
akkor oldjuk meg, lehet esetleg bérleti díjat kérni tőlük.
Gálné Tatár Mária képviselő: amennyiben előre fizetnek.
Sedenszki Imre alpolgármester: szerinte nem a testület feladata eldönteni, hogy tudja-e a
tornatermet biztosítani az érettségi lefolytatásához, hanem az intézményvezetőnek
(Gálné Tatár Máriának) kell azt eldönteni. A későbbiekre tervezett középiskola kap-

csán adjuk meg a lehetőséget számukra, de fizetési időt minden esetben be kell, hogy
tartsák, és bérleti díjat kell, hogy fizessenek.
Bacsó János polgármester: el kell dönteni, hogy akarunk-e a jövőre vonatkozó együttműködést és el kell dönteni, hogy hajlandóak vagyunk-e biztosítani az érettségi idejére a tornatermet, amennyiben nem azt is meg kell mondani.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérje az intézményvezetőtől, forduljon hozzá kérelmével.
Bacsó János polgármester: Ónod Község Önkormányzata tulajdonát képezi az iskola,
nem az intézményvezetőét. Javaslata az érettségi idejére, azaz öt napra 20 000,- Ft.
bérleti díjért biztosítani a tornatermet a Második Esély számára. 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.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
21/2010. (II. 24.) határozata
Tárgy: Az iskolai tornaterem bérbeadása a Második Esély Felnőttoktató Intézmény
részére, érettségi vizsga májusi lebonyolítása céljából
1) A képviselő-testület „A Jövőnkért Ma” Alapítvány által működtetett Második Esély
Felnőttoktató Intézmény (székhely: Ónod, Nyéki u. 4.) részére az iskolai tornatermet folyó év
május 3-án, 4-én, 5-én, 7-én és 17-én a délelőtti órákban írásbeli érettségi vizsgáztatás céljából
bérbe adja, 20 ezer forint/nap, előre fizetendő bérleti díjért.
2) A bérbeadás feltétele, hogy a felnőttoktatási intézmény az önkormányzattal szemben fennálló, a művelődési ház bérleti jogviszonyából eredő tartozását teljes mértékben kifizesse.
Felelős: intézményvezető, jegyző
Bacsó János polgármester: a jövőre vonatkozó megállapodás kapcsán javasolta a lehetőséget megadni egy középiskola létesítésére, itt viszont az intézményvezetővel kell
egyeztetni az órarendeket a közösen használandó helyiségek miatt. 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.
A testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
22/2010. (II. 24.) határozata
Tárgy: hozzájárulás ahhoz, hogy az ónodi székhelyű Második Esély Felnőttoktató
Intézmény által 2010 őszén indítandó nappali tagozatos gimnázium diákjai az önkormányzati általános iskola tornatermét és könyvtárát használhatják, valamint a
konyháról étkezést igényeljenek
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy „A Jövőnkért Ma” Alapítvány által működtetett
Második Esély Felnőttoktató Intézményben (székhely: 3551 Ónod, Nyéki u. 4.) a 2010/2011es tanévben indítani kívánt nappali tagozatos gimnázium diákjai az önkormányzati általános

iskola tornatermét és könyvtárát szerződésben szabályozott feltételekkel használhatják, valamint a konyháról étkezést igényeljenek.
Felelős: jegyző
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.
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