Ónod Község Képviselő-testülete
2010. április 27-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:
3/2010. (IV. 28.) rendelet: az egyes szociális ellátásokról szóló 19/2001. (XII. 20.) rendelet módosításáról
Meghozott határozatok:
27/2010. (IV. 27.) határozat: az Emődi Rendőrőrs beszámolója a 2009-ben Ónodon
végzett munkájukról
28/2010. (IV. 27.) határozat: a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Sajólád) beszámolója a 2009-ben Ónodon végzett munkájukról
29/2010. (IV. 27.) határozat: Vis maior pályázat benyújtása a 2010. április 16-án kezdődő árvíz miatt az önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium
részére
30/2010. (IV. 27.) határozat: polgármester beszámolója a MKTT-ban 2009-ben végzett
munkájáról
31/2010. (IV. 27.) határozat: jelentés az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
32/2010. (IV. 27.) határozat: előszerződés megkötése dr. Garadnai Nóra fogorvossal,
aki az üzemeltetési jogot is át akarja venni a Fókusz Dentál Kft.-től

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. április 27-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török János, Vida
Miklós képviselők;
- Burai Jánosné és Gálné Tatár Máriai 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 képviselők jelenléti aránya 80 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth László és Tarnóczi József
képviselő urakat 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: a rendőrség beszámolója a 2009-ben Ónodon végzett munkájukról
2. napirendi pont: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója a 2009ben Ónodon végzett munkájukról
3. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormányzati eseményekről
4. napirendi pont: szociális rendelet módosítása (a házi és a jelzőrendszeres segítségnyújtást ingyenesen biztosítja az önkormányzat)
5. napirendi pont: Vis Maior pályázat benyújtása a Sajó-folyó áprilisi áradása
miatt
6. napirendi pont: a polgármester beszámolója a MKTT-ban 2009-ben végzett
munkájáról
7. napirendi pont: jelentés az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
8. napirendi pont: előszerződés megkötése a fogorvossal, aki az üzemeltetési jogot is át akarja venni a Fókusz Dentál Kft.-től
9. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

1. napirendi pont: az Emődi Rendőrőrs beszámolója a 2009-ben Ónodon végzett
munkájukról
Bacsó János polgármester: felkérte dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnokot, hogy számoljon
be az elmúlt évről.
Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok: megköszönte a meghívást, köszöntötte a képviselőtestületet. Elmondta, hogy a bűncselekmények száma nem nőtt, a bűncselekmény
kategóriák sem változtak.
/Megérkezett Gálné Tatár Mária képviselő asszony/
A korábbi hiányosságok pótolva lettek, ennek nyomán minden nyomozóhely betöltésre került, így lehetőség nyílt érdemi nyomozói tevékenység folytatására. Elmondta, hogy a tavalyi öt nyugdíjazást követően hat felvétel történt, illetve három új státusz létesült, bár ezek még nem teljesen betöltöttek. A gépjármű park két személygépkocsiból és egy terepjáróból áll, ennek nyomán, bár kevesellhetik a lakosok, de
több ember tud kint lenni az utcákon közterületi feladatok ellátására. A számadatokat, statisztikai adatokat a beszámolónak megfelelően ismerteti. Ezen felül megemelt
éjszakai járőrözés működik, ezt segíti a helyi kezdeményezés az éjjeliőrség felállítása,
viszont azt tapasztaltuk, hogy a túl sok ember problémát jelentett, kiáramló információk, amik hátráltatták a munkát. A kevesebb néha több, ha megfelelő emberek végzik ezt a feladatot, a több ember nem jelentett több hasznos információt a rendőrség
számára. Jelenleg a körzetben a megbízotti feladatokat Galuska ???? látja el.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy elviekben megoldható lenne-e egy kihelyezett
iroda, ahol heti 40 órás szolgálatot látna el egy rendőr.
Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok: nehezen kivitelezhető, már csak az anyagiak miatt is,
ez rengeteg pénzbe kerülne, illetve a rendőr 40 órás szolgálata sem 40 óra lenne, más
tevékenységekből adódóan. A szolgálatszervezésben nem jó a sok törés, mert az nem
hatékony. Gyakorlatban egy rendőr intézkedése nem mérvadó. Fő hangsúly a körzeti
megbízotton (területi felelősön) van, hogy jó kommunikációs kapcsolatot építsen ki a
lakossággal, például lakossági fogadóórákon keresztül. A szervezetek tudják segíteni
egymást, ha jól működnek, megfelelő hozzáállással és intenzitással.
Bacsó János polgármester: megköszönte a beszámolót a hozzászólások előtt felkérte
Gulyás Jánost az őrség jelenlegi parancsnokát, hogy számoljon be tapasztalatairól.
Gulyás János őrség parancsnok: elmondta, hogy 2010. 10. 01-jétől látja el az őrség parancsnokságát. December óta négy fős az őrség, a végzett tevékenységről, bekövetezett eseményekről szolgálati naplót vezetnek. A téli időszakból különösebb eseményről nem tud beszámolni, viszont márciustól elkezdődtek a sorozatosnak mondható
lakás „fosztogatások”. A létszám kapcsán elmondta, hogy kevesen vannak, viszont
nagyon jól meg kell válogatni, hogy kik kerüljenek az őrségbe, probléma, hogy a
többségünknek nincs rálátása, hogy hogyan kell végezni ezt a fajta tevékenységet.
/Megérkezett Burai Jánosné képviselő asszony/
A poszt betöltése óta, munkavégzés közben aktív polgárőrséggel még nem találkozott. Sokfajta próbálkozást tettek a szolgálat ellátására, így például autóval, biciklivel,
gyalogosan, mindegyiknek megvan a maga előnye és egyúttal hátránya is. Sok panaszt hallott, hogy nem látni őket, viszont két fő nem lehet jelen a falu egész területén, minden este van kint valaki. Megfelelő emberek kiválasztásával kb. 6-8 fő megfelelően el tudná látni feladatát.

Bacsó János polgármester: korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb létszám
sem nagyobb segítség, egy rendőr kihelyezésében látná ő a megoldást.
Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok: a rendőr jogállás nem jelent több lehetőséget, a megfelelő fellépés a fontos. Az őrségnek nem az a feladata, hogy fellépjen a bűnözőkkel
szemben, hanem, hogy megismerje és információt szolgáltasson a rendőrségnek. Véleménye szerint taktikailag jobb a két páros, nem olyan kiszámítható a mozgásuk.
Javaslata, hogy közterület-felügyelő jelleggel alkalmazni valakit.
Tarnóczi József képviselő: a polgárőrség kapcsán elmondta, hogy régen évekig jól működött a szervezet, viszont a „nem lehet elvárni” hozzáállás és felfogás megindulása
után kezdődtek a problémák, így a polgárőrség felmorzsolódása is. A kezdeti keretekben kellett volna a rendszert megtartani.
Bacsó János polgármester: megköszönte Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok beszámolóját.
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, miszerint elfogadható-e a rendőrségi beszámoló a 2009. év folyamán Ónodon végzett tevékenységről.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
27/2010. (IV. 27.) határozata
Tárgy: A rendőrség beszámolója a 2009-ben Ónodon végzett munkájukról (melléklet)
A képviselő-testület az Emődi Rendőrőrs beszámolóját a rendőrség 2009. évben Ónodon végzett tevékenységéről a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.
/Dr. Szilágyi Tibor őrsparancsnok távozott az ülésről/
2. napirendi pont: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója a 2009ben Ónodon végzett munkájukról
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (Sajólád) képviselője Bernáth Zoltánné meghívása megtörtént a testületi
ülésre, viszont ő egészségügyi okok miatt nem tud személyesen részt venni, de írásos
beszámolójukat megküldték, ezt a képviselők előterjesztésként megkapták tanulmányozásra. Várta a hozzászólásokat, kérdéseket.
Tarnóczi József képviselő: a korábban felmerült problémák kapcsán kérdése, hogy van-e
bármilyen megoldás az ügyben, javult-e a helyzet, a hozzáállás.
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy teljesen jogszerűen járnak el tevékenységükben, viszont érdemben nem változott a helyzet, a munka ettől nem hatékonyabb, pedig egyre nő az igény a munkájukra, a családlátogatásokra.
Horváth László képviselő: személyes tapasztalatai alapján elmondta, hogy elvárják azt,
hogy az iskolai nevelők menjenek ki a szülőkhöz, arra való hivatkozással, hogy ők
nem mehetnek egyedül, de talán a hozzáállásban van némi javulás.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy ki kell mellé, ugyanolyan végzettségű ember
mint ők, esetleg az önkormányzat nem tudna mellé adni egy ilyen személyt.

Horváth László képviselő: nem a szakképesítésen van a hangsúly, hanem az a válasz,
hogy csak a főnökasszonnyal megy, mehet ki.
Bacsó János polgármester: a probléma a személyiségi jog védelme, itt túl magas ahhoz,
hogy külsősöket bevonjanak, még a listák sem nyilvánosak. A családsegítő a törvényben előírt kötelezettségét elvégzi.
Dr. Üveges István jegyző: így igaz, jogilag teljesen jó, amit csinálnak, viszont szakmailag megkérdőjelezhető.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolója.
A testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
28/2010. (IV. 27.) határozata
Tárgy: A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója a 2009-ben Ónodon
végzett munkájukról (melléklet)
A képviselő-testület a Sajóládi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2009. évben Ónodon
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
3. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormányzati eseményekről
3.1.\ Főtér pályázat
Bacsó János polgármester: a pályázat két ütemben kerül kivitelezésre, ennek első ütemének – a pihenőpark és sétány kialakítása Ónod főterén – megvalósítása folyamatban van, előreláthatólag kb. júliusban lesz elszámolható, addigra elkészülhet, a határidő konkrétan kötött.
3.2.\ Böllértalálkozó
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a találkozó kapcsán dr. Búza László megyei
fő állatorvos megkereste egy javaslattal, miszerint az Eu élelmiszerlánc világtalálkozó egyik helyszínéül szolgálhatna Ónod egy falusi szekció bemutatása céljából. Részt
venne még a megyéből Alsózsolca, Mezőkövesd, Abaújszántó és Lillafüred. Holnapi
nap folyamán Ódor Ferenc úrral találkozó, az ügyben hogy a Megyei Önkormányzat
tudja-e támogatni az öt helyszínt, ha anyagilag nem is, legalább erkölcsileg. A rendezvény államközi szinten leegyeztetett, a budapesti Vajda-Hunyad várában elméleti
oktatás, előadás lenne, míg 15 falusi helyszínen bemutatnák a gyakorlati oldalt is. A
rendezvény komplett szervezését a Tisza-Expo végzi. A kistérségi társulás 500 000,Ft-tal, a kormányzat 5 millióval támogatja és van a rendezvényre még 20 millió egy
másik pénzalapban is. Kérdés, hogy pénzzel ugyan nem rendelkezik az önkormányzat, de egy kb. 1 millió erejéig támogassuk-e a létrejöttét, a rendezvény által kiépíthe-

tő lenne egy elektromos hálózat a vár környékén, illetve Ónod hírnevét tovább öregbíthetné ez a rendezvény is. A rendezvény időpontja augusztus 20. lenne. Bízva a
holnapi megbeszélés sikerében ő támogatandónak tartja a rendezvényt, a főszervezők már kb. egy éve dolgoznak a projekten. A cél, hogy a rendezvényen egy élelmiszer biztonsági kartát írnának alá – ennek előkészítése folyamatban van – amelyhez
csatlakozni lehetne, és Magyarországhoz kötődne a létrejötte. Egyelőre egyéb információval nem tud szolgálni az eseményről, de amint bővebb információkkal rendelkezik tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
3.3.\ Vis Maior pályázat
Bacsó János polgármester: az áprilisi káreseményre benyújtott pályázat kapcsán elismerték a 450 000,- Ft.-os költségeket, amit védekezésre fordítottunk. Ismételten jó
szolgálatot tett a földgátunk, ez sajnos két helyen elég gyenge – oka az állatok fúrásai, alacsony és keskeny itt a töltés, illetve a fák gyökerei is problémát jelentenek.
Erősítése lehetséges ha fóliával vízzárót helyezünk el, a töltés jó alap lenne egy igazi
gáthoz is akár – alapozás plusz agyagfedés – ezzel teljes vízállóságot érhetnénk el.
Gondot jelent a terület alatt elhúzódó kavics terasz.
3.4.\ Lorántffy Zsuzsanna ünnepség
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a megrendezett versenyt nagyon kreatívnak
találta, színvonalas, szép műsorban volt része a nézőknek. Köszöni szépen a szervezők, a felkészítők és a szereplők közreműködését. Elmondta továbbá, hogy a rendezvényt az AVE Miskolc Kft. is támogatta 50 000,- Ft-tal.
3.5.\
Dr. Üveges István jegyző: egy tavaly őszi a napközi igénybevételére hozott rendelet
kapcsán elmondta, hogy az törvényellenesnek bizonyult, visszavonni ugyan nem kell
a rendeletet, de oda kell figyelni.
Egy korábbi képviselői kérdés kapcsán válaszként közölte, hogy a nyilvántartás alapján díszpolgári cím adományozása az SzMSz szerint a testület hatásköre.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a beszámoló a korábbi döntések végrehajtásáról.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a beszámolót.
4. napirendi pont: a szociális rendelet módosítása
Dr. Üveges István jegyző: a MKTT kérése alapján szükséges a módosítás, mivel rendeleti formában kell dokumentálni a nyilvántartásukba, hogy az egyes településeken
hogyan történik a házi segítségnyújtás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása, a módosítás lényege, hogy rendeletbe legyen foglalva, hogy ónodon a
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett,lezárt a pont vitáját és szavazás-

ra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a szociális rendelet módosítás a fent
részletezettek szerint.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
3/2010. (IV. 28.) rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 19/2001. (XII. 20.) rendelet módosításáról
1. §
Az egyes szociális ellátásokról szóló 19/2001. (XII. 20.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 42. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„42. §
(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást az ellátottak részére térítésmentesen biztosítja.”
2. §
A Rendelet 43. §-a az alábbi új, (3) bekezdéssel egészül ki:
„43. §
„(3) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az ellátottak részére térítésmentesen biztosítja.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Bacsó János polgármester

dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. április 28.
dr. Üveges István jegyző
5. Vis Maior pályázat benyújtása a Sajó-folyó áradása miatt
Bacsó János polgármester: a mostani árvíz miatt ismételten be lehet nyújtani az árvízi
költségek enyhítésre pályázatot, a benyújtáshoz most is képviselő-testületi döntés
szükséges. Kérdése a képviselők felé, hogy benyújtható-e a támogatás igénylés. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint támogatható-e a Vis Maior pályázat benyújtása.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
29/2010. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása a 2010. április 16-án kezdődő árvíz miatt az
önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére
1. A képviselő-testület a 2010. április 16-án kezdődő, a Sajó-folyó áradása miatt bekövetkezett
árvíz védekezési, helyreállítási költségeinek fedezése céljából pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz, a vis maior keret terhére, a helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet alapján.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy
a. a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik;
b. saját erejéből - részben, vagy egészében - a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.
Felelős: polgármester, jegyző

6. napirendi pont: polgármesteri beszámoló a MKTT-ban 2009-ben végzett munkájáról
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a társulási ülések és pénzügyi bizottsági ülések mindegyikén részt vett, illetve a kiküldött előterjesztésnek megfelelően ismertette
tevékenységét, az ülések főbb döntéseit. 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 polgármesteri
beszámoló a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásában 2009-ben végzett tevékenységéről.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
30/2010. (IV. 27.) határozata
Tárgy: A polgármester beszámolója a miskolci kistérségben 2009-ben végzett munkájáról (melléklet)
A képviselő-testület az ezen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja a polgármesternek a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásban 2009-ben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját.
7. napirendi pont: jelentés az önkormányzata 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Dr. Üveges István jegyző: tájékoztatott, hogy a 2009. évre egy terezett vizsgálatot irányoztak elő, melynek során az Ónod-Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
ellenőrzését. Az ellenőrzés szabálytalanságot, jogsértést nem tárt fel. A belső ellenőr-

zés által tett javaslatok a napirendi pont mellékletét képező 1. számú mellékletben
részletesen feltüntetésre kerültek. Ezen észrevételek alkalmazásra kerültek, vagy kerülnek a közeljövőben.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
31/2010. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Jelentés az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal az éves ellenőrzési és
összefoglaló ellenőrzési jelentést Ónod Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2009. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és
elfogadta.
Felelős: polgármester
8. napirendi pont: előszerződés megkötése Dr. Garadnai Nóra fogorvossal, üzemeltetési jog átvétele a Fókusz Dentál Kft-től
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a praxisjog eddig is a fogorvosé volt, viszont
az üzemeltetés joga a Fókusz Dentál Kft.-t illette meg, ezt a jogot szeretné átvenni a
fogorvosnő és vállalkozóként támogatásokat igényelve dolgozni. Eddig a Kft. üzemeltette és a fogorvosnő alkalmazott volt, most megegyeztek, hogy a fogorvos fog
vállalkozni. Ezen eljárás megindításához, az engedélyezéséhez szükséges előszerződést kötni, ezzel a kéréssel Muhi egyetért. Nem kell új pályázatot kiírni ez egy szimpla cégváltás. Az előszerződésen felül használati szerződés és ellátási szerződés lesz
még. A felmondás ideje egyelőre nem biztos, de maximum három hónapos felmondásra van lehetőség.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint támogatható a kezdeményezés, javasolta
aláírni az előszerződést. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint aláírható-e az előszerződés Dr. Garadnai
Nóra fogorvossal.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
32/2010. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Előszerződés megkötése dr. Garadnai Nóra fogorvossal, aki az üzemeltetési
jogot is át akarja venni a Fókusz Dentál Kft.-től

A képviselő-testület az Ónod-Muhi fogorvosi szakrendelésre vonatkozólag az alábbi, jelen
határozat mellékletét képező szerződéseket köti Portelekiné dr. Garadnai Nóra (anyja neve: Dr.
Dapsy Edit Erzsébet, született Szikszó, 1977. október hó 27. napján, lakik 3529 Miskolc,
Kázmér u. 3., orvosi nyilvántartási szám: 61487) fogorvossal
- „Előszerződés egészségügyi ellátási szerződés megkötése céljából” - (1. sz. melléklet),
- „Egészségügyi ellátási szerződés”- (2. sz. melléklet).
Felelős: jegyző
9. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek képviselői felvetések
9.1.\Aprítógép
Bacsó János polgármester: beüzemelésre került az aprítógép új eszközzel, ez egy kis
fogyasztású diesel kisautó, a vásártéri gallyakkal próbaüzem. Az almáskertet is megkaptuk (Perge jóvoltából), ami 70 hektárnyi terület, ez a mennyiség egy intézmény
kifűtését biztosíthatja. A KEOP pályázathoz már készítjük az energetikai tanúsítványokat, és kezdődhet a kazánok megpályázása. A jelenlegi fűtés természetesen
megmaradna, azzal párhuzamosan, mellé beépíthető az új rendszer, a kémények
megvannak. Az Ónod-Muhi közötti szakasz energia fűzzel lett beültetve, ennek termőátlaga 25 t./ha., az energiafűz fűtőértéke 180 kJ. Ezt a növény a kertekbe is lehet
ültetni, nem terjed magától, viszont ha megtelepedett ültetés után, akkor nehezen
írtható.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy allergiás reakciót vált-e ki a növény.
Bacsó János polgármester: amikor barkásodik, olyan a viselkedése, mint a hagyományos fűznek. Egyébként jó mézelő és nem rágják a nyulak.
Kiss Bertalan képviselő: a fák magassága akár 6-8 méter is lehet, egy hároméves fa törzsének átmérője kb. 12 cm.
9.2.\Föld Világnapja – szemétszedő akció
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a Föld Világnapja alkalmából szemétszedő
akció lett meghirdetve, melyen Ónod is részt vett Nyékládházával együttműködésben.
Kiss Bertalan képviselő: tájékoztatta a képviselőket, hogy 350 darab 1 m3-es zsák lett
teleszedve.
Bacsó János polgármester: megköszönte a szervezők és a részvevők munkáját.
9.3.\ Török János képviselő felvetései;
Török János képviselő: két témáról szeretne beszélni az egyik a díszpolgári cím adományozása Ágoston István részére, kérés, hogy a cím adományozásának elindítása,
amennyiben nincs ennek akadálya. A másik téma, hogy május 24-én lesz a zsidó deportálás évfordulója (187 helyi zsidóból 178-at elvittek). Javaslata volt, hogy egy táblát kellene a megemlékezés jeleként elhelyezni a „fagyizó” épületére, mert annak idején ott volt a zsidótemplom, fürdő és a rabbi lakása.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy az adatok honnan származnak, mert a zsidó
Hitközségnél meg vannak a pontos adatok.

Török János képviselő: a zsidó lexikonban voltak ezek az adatok, itt 1929-ig van adat.
További gyűjtés zajlik, hogy hol állhattak pontosan ilyen házak, van olyan, ahol már
csak a porta van meg.
Bacsó János polgármester: támogatja a megemlékezést, den nem túl nagy rendezvény
formájában.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint mindenképpen támogatandó a kezdeményezés, mert ez most aktuális, hiszen mostanság sokan ismét tagadni kezdték a holokausztot.
Török János képviselő: érdekességként elmondta, hogy Franciaországban például „botló követ” helyeznek el a volt zsidó házak elé.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy kell ezzel a dologgal foglalkozni, egy kis
megemlékező tábla, kis ünnepséggel, ez megszervezhető.
9.4.\Falunapi pályázathoz könyv
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a falunapi pályázat keretében van lehetőség
sajtóanyag kiadására, ami egy könyv lenne, kisebb fejezetekkel Ónod életéről, nevezetességeiről, hírességeiről. Ebben kérné a képviselők segítségét, javaslatokat vár
mint lehetséges fejezetek, illetve jelentkezőket, akik ezeket a fejezeteket szívesen elkészítenék. Eddig javaslatként felmerült fejezetek például a református és katolikus
egyház, az országgyűlés, az iskola, Werner Gyula élete és munkássága.
Sedenszki Imre alpolgármester: a vásárt, annak történetét mindenképpen meg kell írni.
Török János képviselő: tabló összeállítása az elmúlt 50 év házairól, és hogy most milyenek ugyanazon házak, bemutatni a látható fejlődést.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy a kastélyt írja-e valaki és mennyire kell tudományosnak lennie a leírásnak.
Török János képviselő: elmondta, hogy Török Lajos kapcsán nézett utána a várnak,
amennyiben szüksége van az összegyűjtött anyagra, szívesen átadja Tarnóczi képviselő úr részére.
Bacsó János polgármester: a lények, hogy tényeken alapuljon, egy átlagember is megértse a mondanivalóját, a szerzők nevével el legyen látva, a kész könyv nem kell
hogy egy egybeálló könyvnek lennie. Folyamatosan várja a jelentkezőket a fejezetek
megírására és új fejezetekre javaslatokat.
9.5.\Figaró Presszó üzemeltetőjének kérelme
Bacsó János polgármester: kéréssel kereste meg Csendes András a Figaró Presszó üzemeltetője, hogy május 8-án zenés rendezvény szeretne szervezni, ezt kéri engedélyezni, ami az üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet szerint nem engedélyezett (este
tíz és reggel hat között).
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint a presszó környezetében lakóktól kérjen
nyilatkozatot, melyben ők – a legérintettebbek – hozzájárulnak a rendezvény megszervezéséhez, amennyiben ez megvan, semmi akadálya.
Sedenszki Imre alpolgármester: ezt nonszensznek tartja, hiszen ha szervez az ember egy
lagzit oda sem kér engedélyt, ez pedig kb. hasonló kategória.
Bacsó János polgármester: támogatta Tarnóczi képviselő úr javaslatát, ha ez nincs meg,
nem tartható meg. Az engedély kapcsán még elmondta, hogy ha ezt most megengedjük, akkor folyamatosan fognak jönni, hogy még neki is engedélyezzük. A rendőrség
felé egyébként is bejelentés köteles a rendezvény.

9.6.\Étkezési utalvány az iskolába
Gálné Tatár Mária képviselő: intézményvezetőként teszi fel a kérdést, hogy tavaly még
volt az iskolai alkalmazottaknak hidegétkezési utalvány, viszont az idén már nincs,
ezt véleménye szerint valahogyan kompenzálni kellene, kérdése, hogy lehet-e valamivel az étkezési utalványt helyettesíteni.
Bacsó János polgármester: átmeneti gesztusként míg nincs megoldás fel tudja ajánlani,
hogy az iskolai konyhán ingyenesen étkezhetnek az alkalmazottak. Meg kell találni a
költségvetésben a helyét és bele kell tenni, ha van rá keret.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy miért kell ragaszkodni a 90%-os hidegétkezésihez, mikor a meleg étkezési utalvány csak 25%-os és ugyanúgy elfogadják.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint a hidegétkezési utalvány nem támogatható, mivel túl drága.
Bacsó János polgármester: azt kell eldönteni hol van a forrása, ezzel kell kezdeni. Felkéri Gálné Tatár Máriát, mint pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a étkezési utalvány forrására.
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

Horváth László
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Tarnóczi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

