Ónod Község Képviselő-testülete
2010. március 12-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:
2/2010. (III. 16.) rendelet: az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló
6/1997. (III. 27.) rendelet módosításáról
Meghozott határozatok:
23/2010. (III. 12.) határozat: a főtér felújítása kivitelezőjének kiválasztása
24/2010. (III. 12.) határozat: az „ónodi új, országos használtautó-vásár, továbbá régiség- és használtcikk-vásár, valamint nagybani zöldségvásár beindítása, és működésének rendje” tárgykörű, 78/2009. (XI. 23.) számú határozat módosítása (a büféárusítás díja)
25/2010. (III. 12.) határozat: a Lorántffy 350. évi halála ünnepségét az iskola szervezi,
az AVE támogatása az iskoláé
26/2010. (III. 12.) határozat: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó, Miskolci Kistérségi Társuláson belüli társulási megállapodás módosítása

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:( 46) 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. március 12-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, Török János, Vida Miklós képviselők;
- Burai Jánosné, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, és Tarnóczi József képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
- meghívott vendégként: Halmos László – Aventis Consult Kft., Takács István – Takács és Társa Kft.
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző.
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők jelenléti aránya 60 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sedenszki Imre alpolgármestert
és Horváth László képviselőt javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:
1. napirendi pont: a főtér felújítása kivitelezőjének kiválasztása
2. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormányzati eseményekről
3. napirendi pont: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó, Miskolci Kistérségi Társuláson belüli társulási megállapodás módosítása
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

1. napirendi pont: a főtér felújítása kivitelezőjének kiválasztása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a három árajánlat érkezett a főtér kivitelezési munkálataira, az első ütem megvalósítására az MVH által is elfogadott költség kb.
11,5 millió forint. A fenti értékhatár alacsonysága miatt nem kötelező közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Felkérte Halmos Lászlót az Aventis Consult Üzleti Tanácsadó
Kft. képviselőjét, közbeszerzési tanácsadót, hogy ismertesse az ajánlatokat.
Halmos László: köszöntötte a képviselőket. Elmondta, hogy a beruházás összköltsége
közbeszerzés köteles, de a mostani ütem 11,5 millió forintos értéke valóban nem.
Három ajánlat érkezett, mindhárom ajánlat bontatlan, sérülésmentes állapotban van.
1.) Mérnök-Ber Kft. ajánlata március 10-én érkezett postával. Kibontotta az ajánlatott, az értéke nettó 11 969 015,- Ft., ami bruttó 14 961 269,- Ft.

2.) Takács és Társa Kft. ajánlata március 11-én érkezett futárral. Kibontotta az ajánlatot, értéke nettó 11 455 393,- Ft., ami bruttó 14 319 941,- Ft.
3.) SLAMÓKA Építőipari Kft. ajánlata március 12-én érkezett futárral. Kibontotta az
ajánlatot, értéke nettó 12 612 108,- Ft., ami bruttó 15 765 135,- Ft.
Bacsó János polgármester: megköszönte Halmos Lászlónak az ajánlatok ismertetését és
megköszönte Takács Istvánnak a részvételt és ígéretet tett, hogy tájékoztatni fogja az
értesítés idejéről és módjáról.
/Takács István távozott az ülésről./
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy nettó értékben a felhasználható összeg 11
millió 495 ezer forint, ennek az ÁFA-ja az önrész, ehhez kell viszonyítani az ajánlati
összegeket. A tájékoztatóból is kiderül, hogy a legkedvezőbb ár a Takács és Társa
Kft.-é. Javasolta ezt az ajánlatot elfogadni, várta a véleményeket. Feltette a kérdést,
hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e Takács és Társa Kft. árajánlata a főtér kivitelezési munkálataira.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
23/2010. (III. 12.) határozata
Tárgy: a főtér felújítása kivitelezőjének kiválasztása
A nyertes Takács és Társa
11 millió 455 ezer 393 forinttal
/Halmos László távozott az ülésről./
2. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról
2.1\Régiségvásár
Bacsó János polgármester: a régiséget árulóknak javasolta a kezdeti időszakra ingyenesen biztosítani a helyet, viszont már jelentkeztek büfések is, számukra nem javasolta
a díjmentességet, ők a vásárban használt 600,- Ft./m2 áron jöhetnének ide is. Valamilyen bevételt muszáj eszközölni, hiszen a WC-hez kell az ember, plusz tisztítószer,
az autópiachoz kell ember és biztonsági szolgálat sem ártana. Az autóvásárba ha
lesz rá mód lehet adás-vételi szerződést árulni, tájékoztató táblát kell kihelyezni a
vásárról, nyitva tartásáról, tiltott áruk listájáról, stb. Véleménye szerint ki kellene tiltani a használt ruhát, az nem régiség, illetve a cipőt is; régi bútort lehet, de újat vagy
használtat már nem, ennek az lehetne a megoldása, hogy kikötnénk, hogy csak régiség bútort, azaz legalább 100 éves, lehetne árulni. Az árak kapcsán változatlanul
fenntartja, hogy a régiséget árulóknak egyelőre ingyenes a büféseknek 600,- Ft./m2,
illetve az autóparkolás 500,- Ft./autó. Kikötés lehetne még, hogy akinek új áruja van
az kitiltásra kerüljön a régiségvásárból, az új áruknak ott a hagyományos vásárunk.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy mi lesz akkor, ha itt is megjelennek a románok, és a kézből árulók.

Bacsó János polgármester: már a kezdet kezdetén, a legelső alkalommal keményen kell
ellenük fellépni, kobozni kell a teljes árukészletet és ki kell őket tiltani. Javaslata,
hogy aki megsérti a vásártartási rendeletet annak az áruját el kell kobozni, ezt a csütörtöki országos állat- és kirakodó vásárra is ki kell terjeszteni. Feltette a kérdést,
hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem
jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a régiségvásárra alkalmazandó díjak és eljárási rend a fent részletezettek
szerint.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
24/2010. (III. 12.) határozata
Tárgy: az „ónodi új, országos használtautó-vásár, továbbá régiség- és használtcikkvásár, valamint nagybani zöldségvásár beindítása, és működésének rendje” tárgykörű, 78/2009. (XI. 23.) számú határozat módosítása (a büféárusítás díja)
Az „ónodi új, országos használtautó-vásár, továbbá régiség- és használtcikk-vásár,
valamint nagybani zöldségvásár beindítása, és működésének rendje” tárgykörű,
78/2009. (XI. 23.) számú határozat IV/3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[IV. A régiség- és használtcikk- vásárra vonatkozó külön rendelkezések]
„3. Helyhasználati díjak:
a) árusítás: ingyenes;
- használtruha és új bútor nem árusítható,
- aki bármilyen új terméket vagy terméket is értékesíteni kíván, semmilyen terméket nem
árulhat
b) parkolás: ingyenes
c) WC használat: 100 Ft/fő/alkalom
d) büféárusítás: 600 Ft/m2”
Bacsó János polgármester: szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a vásári rendelet
módosítása elfogadható-e a fent részletezettek szerint.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
2/2010. (III. 16.) rendelete
az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.) rendelet módosításáról
1. §
Az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.) rendelet az
alábbi új, 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. § Aki ezen helyi rendeletet, vagy más, felsőbb szintű jogszabályt megszegve jogellenesen árul, attól a termék azonnal lefoglalható, a hatósági ügy végleges lezárásáig.”
2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. március 16.
dr. Üveges István
jegyző

2.2\Lorántffy Zsuzsanna emlékünnepség
Török János képviselő: elmondta, hogy április 18-án lenne a halálának 350. évfordulója,
szintén áprilisban a születésének 410. évfordulója.
Horváth László képviselő: elmondta, hogy ezen felül még a házasságkötése is áprilisban történt. A terv az, hogy egy emlékműsort szerveznének, ennek keretében a felsősöknek lenne Lorántffy Zsuzsanna vetélkedő az iskolán belül. Április 16-án kistérségi rajzverseny, melynek a témája Lorántffy Zsuzsanna emlékezet és tevékenysége,
így kiállítás is lehetne, a vetélkedőhöz kapcsolódóan pedig díjátadó.
Bacsó János polgármester: támogatta az elhangzottakat, a Lorántffy Zsuzsanna szobornál pedig lenne egy kis községi ünnepség egy rövid koszorúzással. Javasolta, hogy az
korábban (a böllérversenyre) megígért AVE támogatás az iskolának kerüljön átadásra az ünnepség megszervezését segítendő. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki
hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a
pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e hogy az iskola kapja a rendezvény megszervezésére az AVE támogatást.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
25/2010. (III. 12.) határozata
Tárgy: a Lorántffy 350. évi halála ünnepségét az iskola szervezi, az AVE támogatása
az iskoláé

3. napirendi pont: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó MKTT-án belüli Társulási Megállapodás módosítása
Dr. Üveges István jegyző: az előterjesztésként kiküldöttek alapján elmondta, hogy jogszabályi változás miatt szükséges a megállapodás módosítás, így például tartozás
esetén lehetséges az inkasszó jogával élni.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a régiségvásárra alkalmazandó díjak
és eljárási rend a fent részletezettek szerint.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
26/2010. (III. 12.) határozata
Tárgy: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó, Miskolci Kistérségi Társuláson belüli társulási megállapodás módosítása
Ónod Község Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a „Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. Ónod Község Önkormányzatának képviselő testülete jóváhagyja, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló intézményfenntartói társulási megállapodás
módosítását.
2. Ónod Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljárva a
megállapodás módosításának aláírására, és a végrehajtás érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
4.1\
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy hogyan lesz ellenőrizve, hogy minden
kutya be lett-e oldva, mivel sokaknak van 2-3 kutya, aminek az oltása 6-9 ezer forint.
Sok helyen nincs kerítés, sok a kóbor kutya és ezek falkába verődnek.
Vida Miklós képviselő: egyetért az alpolgármesterrel, szerinte büntetést kell kiszabni
azokra a kutyatulajdonosokra akik nem oltatják rendszeresen a kutyájukat.
Bacsó János polgármester: ez elméletben teljesen helytálló, viszont nem tudom ellenőrizni, hogy melyik kutya kié, mivel letagadják, néha még azt is hogy egyáltalán van

kutyájuk. Az a baj, hogy ez egy eléggé kezelhetetlen terület. Ígéretet tett, hogy próbál
valamilyen megoldást találni a problémára.
4.2\Kastély állapota kapcsán
Horváth László képviselő: elmondta, hogy a kastély külső homlokzata rossz állapotban
van, legutóbb is az utcafronti oldalról leesett egy nagy stukkó darab, kérdése van-e
mód ennek rendbetételére.
Bacsó János polgármester: el fog kezdődni a javítás, ez előtt körbe kell járni az épületet
és megkeresni a még ilyen gyenge részeket.
4.3\Ágoston István díszpolgári címe
Török János képviselő: javasolta Ágoston Istvánt díszpolgári címmel kitüntetni és ezt a
falunapi rendezvényen átadni, körbeadta önéletrajzát.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a díszpolgári cím adományozása szabályozva van, egy 15 fős külön bizottság dönt. Emlékezete szerint 2002-ben lett összehívva,
azt kell felülvizsgálni, a testület döntése alapján lehetne testületi hatáskör is.
Sedenszki Imre alpolgármester: tudomása szerint a bizottság tesz javaslatot, de nem kizárólagosan.
Török János képviselő: dr. Udvary Sándor volt doktornak javasolt egy emléktáblát állítatni a sírjához, amin rajta van hogy Ónod díszpolgára.
Bacsó János polgármester: szerinte rá kell vésetni a sírra és az önkormányzat támogatja
anyagilag a vésetési költséget.
Dr. Üveges István jegyző: szerinte címer is kellene rá.
Bacsó János polgármester: kérte a jegyzőt, hogy a következő ülésre nézzen utána, hogy
van-e ilyen rendelet. feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját
Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklődésre számot tartó felvetése, javaslata, kérdése. Mivel közérdeklődésre számot tartó
javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, megköszönte a képviselők munkáját
és bezárta a nyilvános testületi ülést.
K.m.f.

Bacsó János
polgármester

Sedenszki Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Horváth László
jegyzőkönyv-hitelesítő

