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

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

Megalkotott rendeletek:

4/2010. (VI. 03.) rendelet: a 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
5/2010. (VI. 03.) rendelet: az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról
6/2010. (VI. 03.) rendelet:

Meghozott határozatok:

37/2010. (VI. 02.) határozat: könyvvizsgálói jelentés elfogadása az önkormányzat
2009. évi gazdálkodásáról
38/2010. (VI. 02.) határozat: Katolikus Karitász által felajánlott 4 millió forintos ado-
mány elfogadása és szétosztása az árvízkárosult lakások felújítására
39/2010. (VI. 02.) határozat: MKTT Társulási Megállapodás 10. számú módosításának
elfogadása
40/2010. (VI. 02.) határozat: Vis maior pályázat benyújtása a 2010. május 16-án kez-
dődő árvíz miatt az önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium
részére
41/2010. (VI. 02.) határozat: a 781 hrsz-ú ingatlan megvásárlása



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2010. június 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, Horváth László, Kiss Bertalan, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselők;

- Solymosi Imréné képviselő távolmaradását előre jelezte.
- meghívott vendégként: Lukács Tibor RKÖ elnök;
- tanácskozási joggal: Illés Sándorné jegyző h.;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 90 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tarnóczi József és Török János
képviselő urakat javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta:

1. napirendi pont: a 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
2. napirendi pont: zárszámadás az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról
3.  napirendi pont: könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat 2009. évi gazdálko-

dásáról
4. napirendi pont: helyzetértékelés az árvízi védekezés aktualitásairól, jövőjéről
5. napirendi pont: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodá-

sának 10. számú módosítása (a vállalt feladatok kiegészítése a környezet- és termé-
szetvédelemmel, valamint hulladékkezeléssel)

6. napirendi pont: Molnár Dezsőné, (Rákóczi u. 110.) buszmegálló áthelyezési
kérelme

7. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

1. napirendi pont: a 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Bacsó János polgármester: felkérte Gálné Tatár Máriát a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság döntését.
Gálné Tatár Mária, mint pénzügyi bizottsági elnök: tájékoztatta a képviselőket, hogy a
pénzügyi bizottság az előterjesztésnek megfelelő módosításokkal egyhangúlag elfo-
gadta a költségvetési rendelet módosítását.



/Vida Miklós képviselő távozott az ülésről/
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazás-
ra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a 2009. évi költségvetési rendelet
módosítása.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
4/2010. (VI. 03.) rendelete

2. napirendi pont: zárszámadás az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról

Bacsó János polgármester: felkérte Gálné Tatár Máriát a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság döntését.
Gálné Tatár Mária, mint pénzügyi bizottsági elnök: tájékoztatta a képviselőket, hogy a
pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadta az önkormányzata 2009. évi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazás-
ra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a 2009. évi gazdálkodásról szóló be-
számoló.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
5/2010. (VI. 03.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról

1. §

(1) Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtá-
sáról szóló beszámolót a részletes beszámolónak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Teljesített bevétel: 651.616  eFt
Teljesített kiadás:   652.869 eFt
Pénzmaradvány: 27.778 eFt.

2. §

A bevételeket az 1.a. melléklet,  a kiadásokat jogcímenként az 1.b.  melléklet tartalmazza.

3. §

 (1) A bevételek  részletezését feladatonkénti és intézményi bontásban a 2/A   sz. melléklet
tartalmazza.
(2) A kiadások részletezését feladatonkénti és intézményi bontásban a 2/B sz. melléklet tartal-
mazza.



(3) A felhalmozási és működési bevételek és kiadások teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását a 4. számú melléklet tartal-
mazza.
(5) Az Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. tárgyévi zárszámadását az 5a.. sz. mel-
léklet tartalmazza.
(6)  Az Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. tárgyévi zárszámadását az 5b. sz. mel-
léklet tartalmazza.
(7) Ónod Község Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú mel-
léklet tartalmazza.
(8) Ónod Község egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmaz-
za.
 (11) A több évre kihatással járó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.
(12) A pénzeszközváltozást a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János                 dr. Üveges István
polgármester                            jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. június 3.
 dr. Üveges István

jegyző

3.napirendi pont: könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat 2009. évi gazdálkodá-
sáról

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette a jelentést  a kép-
viselőkkel, majd felkérte Gálné Tatár Máriát a pénzügyi bizottság elnökét, hogy is-
mertesse a bizottság döntését.
Gálné Tatár Mária, mint pénzügyi bizottsági elnök: tájékoztatta a képviselőket, hogy a
pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásá-
ról szóló könyvvizsgálói jelentést
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazás-
ra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a könyvvizsgálói jelentés.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
37/2010. (VI. 02.) határozata

Tárgy: könyvvizsgálói jelentés elfogadása az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásá-
ról

/Vida Miklós képviselő visszaérkezett az ülésre/

4. napirendi pont: helyzetértékelés az árvízi védekezés aktualitásairól, jövőjéről

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelően beszámolt a védekezés ese-
ményeiről, kiegészítésként tette hozzá, hogy a Rákóczi utcában keresztgát építése
történt, illetve folyamatos a szivattyúzás, a József A. utcában vízszinttartásra váltot-
tak a 3 lépcsős védekezés helyett
/Sedenszki Imre alpolgármester megérkezett az ülésre/
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy a Nemzeti Segélyvonal Alapítvány 1752-es
segélyvonalán keresztül már 20 millió forint adomány gyűlt össze. Ezt az összeget 5
település között szándékoznak szétosztani, sikerült meggyőzni a Katolikus Karitász
egyik vezetőjét, hogy Ónod legyen az egyik támogatott település. Ez pénzbeli ado-
mány nem lehet, csak építőanyag vagy lakhatóvá tételben való segítés. Független
statikusi felmérés a károkról, az elvégzendő munkáról, útmutatást adnak a munka-
végzéshez és a munkaerőt a károsult biztosítja. Kérik dokumentálni a munkafolya-
matokat, fényképek, számlák, stb. formájában. Ez a segítség rászorultsági alapon lesz
biztosítva. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása holnap lett volna, a
vezetőkkel történt egyeztetés után elhalasztásra kerül, de megállapodás lesz.
Bacsó János polgármester: tájékoztatott, hogy a statikus költsége sem ezekből a pénzek-
ből, sem a Vis Maior támogatásból nem fedezhető. A statikus díja 40 000,- Ft. +
ÁFA/alkalom, viszont a támogatási pénzt fel kell használni, ennek felvállalásával is,
mivel az önkormányzat anyagi helyzeti miatt, sajnos nem tud segíteni a károsulta-
kon. Javasolta, hogy minden ilyen segítségről a testület döntsön, és kérte segítségü-
ket az adományok szétosztásában. Kérése továbbá a szakértői díjak biztosítása. A
Karitászos segítség kapcsán elmondta, hogy talán jobb lenne egy helyi vállalkozót
(Váczi György) megbízni a munkálatok elvégzésével, neki odaadni az anyagokat,
mert lehet, hogy sok lakos semmit nem fog kezdeni az odaadott építőanyaggal.
Tarnóczi József képviselő: a támogatást munkadíjra nem lehet felhasználni, azt a káro-
sultnak kell megfizetni. A lényeg, hogy koordinálni kell az anyagfelhasználást, mun-
kafolyamatokra bontani a helyreállítást és annak ütemében kiadni az anyagokat és
ők végezzék el a munkálatokat, csak indokolt esetben vehető igénybe külsős segítség.
Bacsó János polgármester: javasolta elfogadni a segítséget, azzal a feltétellel, hogy akkor
igényelhetik a károsultak, ha el is végzi a munkát. Feltette a kérdést, hogy kíván-e
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett
szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkü – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
38/2010. (VI. 02.) határozata

Tárgy: Katolikus Karitász által felajánlott 4 millió forintos adomány elfogadása és
szétosztása az árvízkárosult lakások felújítására

Bacsó János polgármester: az adományok kapcsán elmondta, hogy az EMFESZ-től ér-
kezett 3 millió forint, illetve Kisújszállás önkormányzatától egymillió forint. Az
EMFESZ adományát lehet gépvásárlásra is fordítani, így javasolta, hogy egy JCB ra-
kodógép, henger és szállítójármű (IFA) megvásárlását, ezekkel sok munka elvégez-
hető lenne a gátépítéskor és egyéb munkálatok alakalmával. Vízügyi szakemberek
javaslata a kormány döntéséig a homokzsákok le fóliázása, megbordázni és földdel
lefedni, ez így kb. 5-10 évig tarthat, vagy másik megoldás, hogy a gát közepébe szige-
telőanyag elhelyezése pl. agyagmag, de különböző anyagok máshogyan viselkednek,
szétrepedhet. Javasolni kell az országgyűlési képviselő felé, hogy az önkormányzat
részére kisajátíthatóak legyenek azok a területek, melyek szükségesek az árvízi vé-
dekezéshez, ehhez kéri Tarnóczi József képviselő úr segítségét.
Tarnóczi József képviselő: személy szerint támogatta a javaslatot, ígéretet tett, hogy
megpróbálja hatékonyan segíteni az ügyet. A árvizet követő szúnyoginvázió enyhí-
tése ügyében önkormányzatok keresték meg Ódort, ő ígéretet kapott Pintér úrtól,
hogy a Sajó-völgyének szúnyoggyérítését központi forrásból fogják megoldani.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját.

5. napirendi pont: a MKTT Társulási Megállapodásának 10. számú módosítása

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelő módosítás kéri a kistérség, a 10.
módosítás alapján belekerül a társulási megállapodásba az alábbi szöveg: „környe-
zet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés”. Ennek jóváhagyása szükséges
a testület által. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottak-
hoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bo-
csátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
39/2010. (VI. 02.) határozata

Tárgy: MKTT Társulási Megállapodás 10. számú módosításának elfogadása

1. Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanács 39/2010. (IV.
23.) számú határozatában foglaltakra tekintettel jóváhagyja a Miskolci Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 10. számú módosítását a melléklet
szerinti tartalommal és formában az alábbiak szerint:



1.1.A Társulási megállapodás II. fejezetének 1. címe (A Társulás célja, feladata)
1. pontjában található felsorolást az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„ – Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés”

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Miskolci Kistér-
ség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosított szöveggel való alá-
írására

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

6. napirendi pont: Molnár Dezsőné kérelme buszmegálló áthelyezése kapcsán

Bacsó János polgármester: elmondta, hogy április 29-én kérelemmel kereste meg Mol-
nár Dezsőné, 3551 Ónod, Rákóczi u. 110. sz. (hrsz: 239) alatti lakos, miszerint a busz-
megálló pont a telke előtt van, így az építési osztály nem ad rá építési engedélyt így
nem tudja eladni telkét, ezért felajánlja az önkormányzat részére megvételre, vagy
kéri a buszmegálló áthelyeztetését. Véleménye szerint a buszmegálló áthelyeztetése
nagy felháborodást váltana ki a lakosság körében, illetve ennek költsége nagyon
nagy, így javasolta elnapolni a döntést ebben a kérdésben. Feltette a kérdést, hogy
kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelent-
kezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elnapolta a döntéshozatalt.

7. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

7.1\ Vis Maior pályázat benyújtása 05. 16-i árvízi káreseményre
Bacsó János polgármester: kérte a testület felhatalmazását Vis Maior pályázat benyújtá-
sához a május 16-i árvíz okozta károk enyhítésére. Feltette a kérdést, hogy kíván-e
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett le-
zárt a 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
40/2010. (VI. 02.) határozata

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása a 2010. május 16-án kezdődő árvíz miatt az
önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére

1. A képviselő-testület a 2010. május 16-án kezdődő, a Sajó-folyó áradása miatt bekövetkezett
árvíz védekezési, helyreállítási költségeinek fedezése céljából pályázatot nyújt be a vis maior
keret terhére, a helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirány-
zatok 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

7.2\Közkút használati díj elengedése az árvízi helyzetre való tekintettel
Bacsó János polgármester: javaslata, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a kép-
viselő-testület tekintsen el a közkúthasználati díj befizetésétől, a belvíz teljes meg-
szűnéséig, a következő rendeletmódosításig, mivel sok helyen nem fogyasztható az
ivóvíz. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a
kérdést.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
6/2010. (VI. 03.) rendelete

7.3\ 781 hrsz-ú ingatlan megvásárlása kapcsán
Bacsó János polgármester: javaslattal élt a képviselő-testület felé, miszerint a vásári
rendezés megkönnyítése érdekében, a vásártér Muhi felőli, bal oldalán lévő 781-hrsz-
ú ingatlant önkormányzat általi megvásárlására. A tulajdonos Szabó Józsefné, a telek
vételára 350 000,- Ft. (azaz háromszázötvenezer forint).
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy hány négyzetméteres a terület.
Bacsó János polgármester: pontos adatot nem tud, de kb. 160 autónyi parkolóhely ala-
kítható ki. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz;
mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátot-
ta a kérdést.
A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
41/2010. (VI. 02.) határozata

Tárgy: a 781 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Szabó Józsefné tulajdonostól

7.4\Tűzoltóverseny, íjászverseny, falunap
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel
nem kívánna túl nagy falunapot szervezni, lehetne egy önkormányzati főzés, fellép-
ne a népdalkör, esetleg az iskola tanulói adhatnának egy rövid műsort és zajlana a
tűzoltóverseny.
Gálné Tatár Mária képviselő: az nap lesz a Hősök Napja rendezvény is, így véleménye
szerint a gyermekműsor fölösleges a tűzoltóversenyre.
Sedenszki Imre alpolgármester: a falunapon ki lehetne tüntetni az árvízi segítőket



Bacsó János polgármester: véleménye szerint ez felháborodást váltana ki a lakosok kö-
rében, mivel nem lehet objektíven eldönteni ki segített többet, ki érdemel kitüntetést.
Javasolta egy egyszerű, szolid falunap megszervezését. Feltette a kérdést, hogy kí-
ván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem je-
lentkezett lezárt a pont vitáját

7.5\ Kovácsné szennyvíz ügye
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy egy helyi lakos Kovácsné ismét megkereste
szennyvízügyével kapcsolatban, el van dugulva a hálózat, de állítása szerint nem az
ő lakásában, segítséget kér az ügyben.
Bacsó János polgármester: tudomása szerint a szennyvizesek megírták, hogy bent a
házban van eldugulva, így nem tudnak mit tenni. Amennyiben le kíván kötni a rend-
szerről, azt meg lehet oldani.
Vida Miklós képviselő: a hölgy állítása szerint mindent leszedtek, szétkötöttek a ház-
ban, de nem náluk van a dugulás.
Illés Sándorné jegyző h.: ő is úgy tudja, hogy a szennyvizesek egyértelműen megmond-
ták neki is, hogy valahol bent van a dugulás, mert a rendszer rendben van.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját

Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklő-
désre 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 dr. Üveges István
polgármester jegyző

Tarnóczi József         Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


