Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. július 13-án megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:
7/2010. (VII. 14.) rendelet: a 2010. május - június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában megsemmisült vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok
kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról
Meghozott határozatok:
46/2010. (VII. 13.) határozat:
47/2010. (VII. 13.) határozat: önkormányzati hozzájárulás a KEOP-2010.1.1.1/B (regionális hulladékkezelő rendszerek technikai fejlesztése) pályázat benyújtásához
48/2010. (VII. 13.) határozat: szándéknyilatkozat adása KEOP-1.2.0/b (körömi
szennyvíztisztító bővítése és fejlesztése) pályázat benyújtásához
49/2010. (VII. 13.) határozat: felhatalmazás a polgármesternek Gulyás János felvételére

Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101
Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. július 13-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, Solymosi Imréné, Tarnóczi József,
Török János, Vida Miklós képviselők;
- Kiss Bertalan képviselő távolmaradását előre jelezte.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnök;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők jelenléti aránya 90 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gálné Tatár Mária és Solymosi
Imréné képviselő asszonyokat javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta:
1. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormányzati
eseményekről
2. napirendi pont: rendeletalkotás a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról (melléklet: útmutató és rendeletminta)
3. napirendi pont: Miskolci Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének
továbbfejlesztése a KEOP pályázat keretében (melléklet: megkereső levél, határozatminta, javaslat)
4. napirendi pont: a körömi szennyvíztisztító telep, illetve a szennyvízcsatornahálózat felújítását célzó pályázat beadásához szándéknyilatkozat meghozatala (melléklet: a társulási szerződés mintája
5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

1. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormányzati eseményekről
1.1\Árvíz
Bacsó János polgármester: az árvízi pénzadományok kapcsán elmondta, hogy a gátépítésre 8 577 718,- Ft. került átutalásra, ebből az összegből eddig 1 400 000,- Ft.-ért
megvásárlásra került egy IFA, illetve egy 5 700 000,- Ft. értékű JCB gép, a számlán
maradó összeg 1 477 000,- Ft. A lakosság részére érkezett adomány összege
3 224 250,- Ft., amelyből eddig 650 650,- Ft., plusz 238 000,- Ft. tartozás, került felhasználásra, a továbbiakban felhasználható még 2 278 740,- Ft. A református egyház
másfél millió forintot ajánlott fel a református árvízkárosultak megsegítésére. Az
ökumenikus szegélyszervezet előzetes felmérő listát már készített, a Vöröskereszttel
még nincs egyezség, ezen felül a katasztrófa védelem tárgyal további szervezetekkel
is. A Katolikus Karitász 4 milliót fog felhasználni árvízkárosultak megsegítésére, már
felmérés náluk is volt. Elmondta, hogy amíg nincs lehetőség gátat építeni, addig a
meglévő homokzsákok megóvása az elsődleges feladat. 3 lista készült a károsult lakásokról, 66 érintett ingatlan, ebből 42 csak sérült, 12 súlyosan sérült, 12 pedig bontásra ítélt. Az állam kártalanítás összege 12 házra 120 millió forint. Az állami kártalanításban nem részesülők számára javaslata, hogy az eszközök, anyagok biztosítása be
legyen fejezve, meg legyenek vizsgálva a károk és a lehetőségekhez késpest engedélyezve legyen a javítás. Az adomány pénzek teljes egészében kerüljenek felhasználásra.
Tarnóczi József képviselő: javasolta az egyforma arányú szétosztást, ezzel talán kivédhetőek lesznek a konfliktusok.
/Megérkezett az ülésre Feka Béla CKÖ elnök/
Sedenszki Imre alpolgármester: ezzel nem teljesen ért egyet, mivel nem egyformák a
károk sem.
Bacsó János polgármester: akik valóban káraik felszámolására, számlával igazoltan
használják fel, azok igényelhetik a pénzt. Javasolta egységes rendszert kialakítani,
mint például ha valakinek padlósüllyedése van, annak a kártérítése 5 000,- Ft./m2,
ami egységes, és természetesen az elvégzett munkát igazolni kell. Ehhez méret és
mennyiség kimutatás kell a házakról.
Tarnóczi József képviselő: ez nehezen megvalósítható – véleménye szerint, mert sok
olyan kár van, amit nem lehet nevesíteni, viszont a mindennapi élethez szükséges. Jó
ötletnek találta, hogy bevonták őket is az adományok szétosztásába, Solymosi Imréné
nagyon jó munkát végez, már nem annyira feszült a hangulat, mint a kezdetekkor,
de ez sok munka és felelősség.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy a 12 állami támogatott máshol is vehet-e
ingatlant, vagy az adott ingatlant kell-e felújítania.
Bacsó János polgármester: a fent említett 120 millió forint szabadon használható, vásárolhat, felújíthat, újat építhet, a lényeg, hogy nem állhat fenn vagyongyarapodás.
Ahol bontásra kerül sor, ott építési tilalom lép érvénybe, illetve ezek a telkek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, a bontásra ítélt házakból megmenthető anyagoknak
mi lesz a sorsa.
Bacsó János polgármester: van négy olyan ingatlan, ami bontásra ítélt, viszont, nem az
árvíz miatt. Javasolta a bontandó épületekből megmentett anyagokat, ezen szemé-

lyek számára felajánlani, hogy meg tudják erősítni lakásaikat. Feléjük, semmilyen
kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, de ez felajánlható számukra.
Dr. Üveges István jegyző: további segítség lehetne, hogy ahova nem kell vállalkozó,
maguk megoldják a javítási munkálatokat, oda további anyagot lehetne juttatni.
Bacsó János polgármester: az eddig kiosztott 700 000,- forintnyi anyagból már sok mindent megcsináltak, de lehet még további 1 milliót adni javításra az 54 állami kárpótlásban nem részesülő ingatlan tulajdonos részére. Feltette a kérdést, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a vitát és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint felajánlható-e még 1
millió javításra.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
Bacsó János polgármester: a három nem árvíz miatt bontásra ítélt ingatlan esetében támogatni javasolta, hogy a bontásokból megmentett anyagokból juttassanak számukra, lakásaik megerősítése céljából. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a vitát és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint adható-e a nem árvízkáros három csalás
számára bontott anyag.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
Bacsó János polgármester: a negyedik személy, akinek bontandónak ítélték meg ingatlanát egy idős néni, Szabó Józsefné, számára lehetne az a felajánlás, hogy elindítja az
önkormányzat egy idősek otthonában való elhelyezését, finanszírozza az ottlétét,
telekért cserébe. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a vitát és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elindítható-e Szabóné elhelyezési ügyének vizsgálata.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
/2010. (VII. 13.) határozata
Bacsó János polgármester: a 12 bontásra ítélt és államilag kártalanított ingatlan kapcsán
ismertette, hogy 120 millió forint áll rendelkezésre, melynek követeztében az ígérvényből 120 milliót vissza kell utasítani, ennek oka, hogy szakértői vélemény alapján
csupán 12 lakóingatlan bontandó. Javasolta, hogy a lakásvásárlás legyen az elsődleges lehetőség, az építést csak egyedi elbírálás alapján javasolta támogatni. Kivétel ez
alól Dragony Viktória esete, mert az ő lakásukat a Viasat3 televízió lakásfelújító műsora megcsinálja, ez teljesen friss, mai hír. El kell döntenie a testületnek, hogy engedélyezi-e az építkezést a régi helyre vagy lehet új telket adni, üres telek van az Új Élet
utcában 1, illetve a Vörösmarty utcában 2. Az övékével együtt 4 lakás kerül elbontásra a Rákóczi utcában, a kormányhatározat szerint ha ők végzik az elbontást az övéké
az anyag, viszont, ha az önkormányzat, akkor mi rendelkezünk az elbontott, de megmenthető anyagokkal.
Feka Béla CKÖ elnök: nem érti, hogy a Szajkóék háza a Széchenyi u. 30. sz. alatt hogyan nem került fel az állami támogatott listára.

Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a szakértői vizsgálat, vélemény alapján
megállapítható, hogy az az ingatlan évek óta életveszélyes, viszont nem az árvíz miatt, már a májusi áradás idején is veszélyes volt az épület, pedig akkor, ott nem is
volt víz.
Tarnóczi József képviselő: meg kell kérdezni akár őket, akár a szakértőt, hogy készítettek-e fényképeket, hogy össze lehessen hasonlítani az árvíz előtt és az árvíz utáni
helyzetet.
Bacsó János polgármester: javasolta szavazásra bocsátani a kérdést, hogy a szakértő
még egyszer vizsgálja meg a Széchenyi u. 30. sz. alatti ingatlant.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
/2010. (VII. 13.) határozata
Bacsó János polgármester: egy lakás esetében a maximális kártérítés nem haladhatja
meg a 10 millió forintot, ezt az 5. § szabályozza, ahogyan azt is, hogy egyedi elbírálás
szükséges. Mindenki válasszon magának egy olyan lakást, ami számára megfelelő és
hasonló színvonalú, értékű, mint a korábbi ingatlan. Az útmutató szerint a biztosítást
is bele kell számolni a 10 milliós támogatási összegbe. Feltette a kérdést, hogy kíváne még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e, hogy a támogatás elsősorban vásárlásra irányuljon, egyedi döntés esetén építkezésre, a mértéke 100 %, a
testület minden szerződésről külön határozatban dönt.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
/2010. (VII. 13.) határozata
Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a elfogadható-e a rendelet módosítás az alábbiak szerint, a támogatás elsősorban vásárlásra irányuljon, egyedi döntés esetén építkezésre, a mértéke 100 %, a testület minden
szerződésről külön határozatban dönt.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
7/2010. (VII. 14.) rendelete
a 2010. május - június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában
megsemmisült vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2010. (VIII. 17.) rendelettel)
Ónod Község Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ában kapott felhatalmazás, valamint, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve, továbbá a 1148/2010. (VII. 8.)
Kormányhatározatra tekintettel a 2010. május - június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált magántulajdonban lévő lakó-

ingatlanok tulajdonosai elemi lakhatási feltételeinek biztosítására jóváhagyott központi támogatás felhasználásáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén a 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült,
vagy helyreállíthatatlanná vált
a) lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen feltüntetésre váró ingatlanra, továbbá
b) azokra a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra (üdülőre, nyaralóépületekre)
is, amelyeket a káreseményt megelőzően kizárólagos jelleggel, életvitelszerű lakhatásra használtak.
(2) A támogatás az (1) bekezdésben szereplő ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői (a továbbiakban: károsult) számára állapítható meg.

A támogatás feltételei
2.§
(1)
A támogatás a káresemény időpontjában a károsult elemi lakhatási feltételeinek legfeljebb a veszélyhelyzetek időszakát megelőző állapot szerinti mértékéig
nyújtható.
(2) A károsultnak akkor nyújtható támogatás, ha
a) a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült vagy fennmaradási engedéllyel
rendelkezik, illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az
akkor hatályos jogszabályoknak.
b) az ingatlan a káresemény idején a károsult által életvitelszerűen lakott volt,
feltéve, hogy a károsult lakcíme a károsodott ingatlan címére van bejelentve. Ennek
hiányában az életvitelszerű lakottság más hitelt érdemlő módon is bizonyítható. A
feltétel alól mentesülhet az a tulajdonos, illetve haszonélvező, aki valamely átmeneti
ok miatt nem lakta életvitelszerűen a károsult ingatlant a káresemény időpontjában,
c) a károsult vállalja, hogy a támogatás és a más módon megtérülő összeg (pl.
adomány felhasználásával, valamint saját forrásból az újjáépítést, vagy a vásárlást
haladéktalanul elvégzi,
d) a kár bizonyíthatóan 2010. május - június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában keletkezett,
e) a károsult a károsodást az önkormányzat felé bejelentette,
f) a károsult nyilatkozik arról, hogy a károsult ingatlanra és a káreseményre a
kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása. Amennyiben rendelkezett biztosítással, nyilatkozik a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és
a kártérítés folyósításáról soron kívül - a tudomásszerzéstől számított 2 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot.

(3) Egy tulajdonos számára csak egy károsult ingatlan vonatkozásában nyújtható
támogatás.
(4) A támogatás nyújtásának feltételeként a károsultak egyedi szociális helyzetét és
rászorultságát, illetve önerejét, valamint a biztosításból, és más forrásból megtérült
károkat figyelembe kell venni.

3. §
Nem nyújtható támogatás:
a) ha a károsultnak, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak - a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlan ingatlanon túlmenően - lakástulajdona, állandó használati joga vagy
bérleti jogviszonya van,
b) a felmerült kár, biztosító által elismert és megtérített részére,
c) más módon megtérülő összegre,
d) a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiségre, még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (pl. garázs, műhely, üzlet, gazdasági
épület)
A támogatás formái
4.§
(1) A támogatás felhasználható elsősorban lakóingatlan vásárlására, új lakás építésére, önkormányzati bérlakás bérbeadására, építőanyag és építési szolgáltatás vásárlására, a kiválasztott tervek adaptálásának költségeire, kivitelezési eljárások díjazására.
(2) A károsult támogatása, illetve a támogatás károsultak részére történő rendelkezésre bocsátása nem történhet készpénzben.
(3) A támogatás a településen kívüli új lakás építésére vagy lakásvásárlására is felhasználható

A támogatás mértéke
5.§
(1) A biztosítással rendelkező károsult esetében a máshonnan nem fedezett kár 100%ig terjedhet a támogatás mértéke.
(2) A biztosítással nem rendelkező esetében a máshonnan nem fedezett kár 100%-ig
terjedhet a támogatás mértéke.
Eljárási rend
6.§

(1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet mellékletében az erre rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani.
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatálybalépését vagy a hivatalos kárfelmérést követő tizenöt napon belül lehet benyújtani, amely határidő jogvesztő.
(3) A támogatás iránt benyújtott kérelmekről a képviselő-testület dönt. A képviselőtestület külön-külön határozattal hagyja jóvá az egyes támogatási szerződéseket.
(4) A támogatás nyújtásának, felhasználásának, ellenőrzésének, visszafizetésének
szabályait külön támogatási megállapodás tartalmazza, amelyet a polgármester köt
meg a károsulttal, a jegyző ellenjegyzése mellett.
(5) A támogatás nem célnak megfelelő felhasználásának jogkövetkezményeit a támogatási megállapodás tartalmazza.

6/A. §
(1) A károsult tudomásul veszi, hogy az állami kártalanításból vásárolandó használt
lakás ingatlanra az önkormányzat javára 7 év elidegenítési és terhelési tilalom kerül
bejegyzésre, az állami kártalanítás összege erejéig.
(2) A károsult tudomásul veszi, hogy a visszamaradó üres telekre az önkormányzat
javára 7 év elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, az állami kártalanítás
összege erejéig.
(3) A károsult tudomásul veszi, hogy az állami kártalanításból vásárolandó használt
lakás ingatlanra az önkormányzat javára 7 év időtartamra jelzálogjog kerül bejegyzésre, az állami kártalanítás összege erejéig.
(4) A károsult tudomásul veszi, hogy a visszamaradó üres telekre az önkormányzat
javára 7 év időtartamra jelzálogjog kerül bejegyzésre, az állami kártalanítás összege
erejéig.
Záró rendelkezés
7.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

3. napirendi pont: Miskolci Térségi Konzorciumi hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése KEOP pályázat keretében
Dr. Üveges István jegyző: a környezetvédelmi előírások egyre szigorúbbá válása tette
aktuálissá a korábbi ISPA program keretében megépített hulladékgazdálkodási rend-

szer korszerűsítését. A pályázat a meglévő regionális hulladékkezelő rendszerek
technológiai fejlesztésére ad lehetőséget 70, illetve 85%-os támogatottság mellett. A
KEOP-2010.1.1.1/B jelű pályázat pályázati kiírása alapján települési önkormányzatok
tárulásai jogosultak, ehhez kérik önkormányzatunk hozzájárulását. Az AVE Miskolc
Kft. ígérete szerint megelőlegezi az önerőt, viszont a megállapodásba konkrétan jelölni kell, hogy az önkormányzatnak önerőt vállalni nem áll módjában.
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 hozzájárulást adja-e az önkormányzat a pályázat
beadásához.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
47/2010. (VII. 13.) határozata
Tárgy: önkormányzati hozzájárulás a KEOP-2010.1.1.1/B (regionális hulladékkezelő
rendszerek technikai fejlesztése) pályázat benyújtásához
1. Ónod Község Önkormányzata, mint Miskolc Térségi Konzorcium tagja egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Környezet és Energia
Operatív Programra (KEOP 2010.1.1.1/B) pályázat benyújtásával.
2. Ónod Község Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc
Térségi Konzorciumi Tanács ülésén a Konzorciumi előterjesztést megszavazza.
3. Ónod Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az AVE Miskolc Kft. előlegezi meg, amelyre vonatkozóan külön megállapodást kell kötni.
4. Ónod Község Önkormányzata a pályázat lebonyolításához, megvalósításához
önerőt egyáltalán nem biztosít.

Bacsó János
polgármester

dr. Üveges István
jegyző

4. napirendi pont: a KEOP-1.2.0/b pályázat beadásához szándéknyilatkozat meghozatala
Bacsó János polgármester: a projekt már ismerős a képviselők számára, ismételt próbálkozás a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére, bővítésére. A probléma változatlanul az önrész létén és léte esetén, a mértékén van. Amennyiben a szerződésben
minden kibúvót elkerülhetően, egyértelműen vállalják az önrész megfizetését, akkor

támogatásra javasolja a pályázat beadását. A szándéknyilatkozat megadása nem ütközik akadályba, viszont önerőt nem tud vállalni az önkormányzat. A korábbi pályázatban 11 millió forint lett volna Ónod önrésze. Véleménye szerint a fejlesztés támogatandó, a szándéknyilatkozat megadható, ha az önerő teljes mértékben átvállalásra
kerül. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátott a
pontot, miszerint aláírható-e a szándéknyilatkozat önerő nem vállalása esetén.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
48/2010. (VII. 13.) határozata
Tárgy: szándéknyilatkozat adása KEOP-1.2.0/b (körömi szennyvíztisztító bővítése és
fejlesztése) pályázat benyújtásához
1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a körömi szennyvíztisztító
telep fejlesztését és bővítését szolgáló KEOP-1.2.0/b jelű pályázat benyújtását
támogató szándéknyilatkozat aláírására.
2. A képviselő-testület kéri írásba foglalni, hogy az önkormányzatnak nincs önerő fizetési kötelezettsége.
Felelős: polgármester, jegyző
5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok
5.1\ Éjjeli őrség
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az elmúlt időszak rossz tapasztalatai nyomán az éjjeli őrség megszüntetésre került a hónap elején. Terv, amelyhez kérné a
képviselő-testület jóváhagyását, hogy Gulyás Jánossal három hónapos szerződés aláírása, ő lenne az egyetlen őr, ha kérne maga mellé kaphatna segítségnek közmunkásokat, de ők nem lennének beosztva. Gulyás János felvételéhez kérné a testület felhatalmazását, minimálbérrel kerülne felvételre, a lehető legkorábbi kezdéssel, például
július 15-től 2010. 12. 31-ig. Feltette a kérdést, hogy kíván-e bárki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a vitát és szavazásra bocsátott a kérdést miszerint felvehető-e Gulyás János éjjeli őrnek.
A testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
49/2010. (VII. 13.) határozata
Tárgy: felhatalmazás a polgármesternek Gulyás János felvételére
1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester Gulyás János, mint éjjeli őr
foglalkoztatására az alábbi feltételekkel:
a) A felvett személy munkabére: minimálbér
b) A foglalkoztatás időtartama: 2010. 07. 15-2010. 12. 31., heti 40 órában
Felelős: polgármester

5.2\ Felajánlás
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy egy szegedi villanyszerelő vállalkozó,
felajánlotta munkálatait, mely szerint 5 lakásba beszerelné, kiépítené a villamoshálózatot, pénzt nem kér a munkáért, csupán szállást és étkezést kell számukra biztosítani.
Bacsó János polgármester: elfogadta a segítséget, és köszönte a felajánlást.
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

Gálné Tatár Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Üveges István
jegyző

Solymosi Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

