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

Ónod Község Képviselő-testülete
2010. szeptember 16-án megtartott

rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:

10/2010. (IX.17.) rendelet: az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.
(II. 16.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:

81/2010. (IX. 16.) határozat: A polgármester felhatalmazása adatközlésre a mélysze-
génységben élők integrációját célzó pályázat előkészítéséhez (TÁMOP-5.1.3-09/2)
82/2010. (IX. 16.) határozat: beszámoló az önkormányzat 2010. évi I. fél éves gazdál-
kodásáról
83/2010. (IX. 16.) határozat:
84/2010. (IX. 16.) határozat: csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpá-
lyázathoz, a helyi pályázat kiírása



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. szeptember 16-án megtartott

rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Tar-

nóczi József, Török János, Vida Miklós képviselők;
- Burai Jánosné képviselő késését előre jelezte.
- Sedenszki Imre alpolgármester, Gálné Tatár Mária és Horváth László képviselők
távolmaradásukat előre jelezték
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnök
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 60 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kiss Bertalan és Vida Miklós
képviselőket javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag –  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül –  elfogadta:

1. napirendi pont: TÁMOP-5.1.3-09/2 – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegény-
ségben élők integrációjáért c. pályázathoz való csatlakozás

2. napirendi pont: a költségvetési rendelet módosítása az I. féléves bevételek és
kiadások miatt

3. napirendi pont: az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló be-
számoló megtárgyalása

4. napirendi pont: KEOP-1.2.0/b – körömi szennyvíztisztító- telep és rendszer
bővítését célzó pályázat benyújtásának megtárgyalása

5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

1. napirendi pont: TÁMOP-5.1.3-09/2 – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegény-
ségben élők integrációjáért c. pályázathoz való csatlakozás

Bacsó János polgármester: felkérte Bakó Zsoltot a „A Jövőnkért Ma Alapítvány” képvi-
selőjét, hogy ismertesse a pályázatot.
Bakó Zsolt: a pályázat elsődleges célja, hogy felzárkóztassa a mélyszegénységben élő-
ket, integrálja őket a többségi társadalomba, visszaszorítsa ezen emberek további el-
szigetelődését. Az alap feladat a felzárkóztatás, ez bármilyen program lehet, amely
nem tartozik az önkormányzat alapfeladatai közé. Fő cél a probléma alapoktól való
kezelése, ami jelentheti akár a mindennapi ügyintézésre való felkészítés. A pályázat
iránymutatást ad a megvalósítás lehetséges formáira, például életvezetési technikák



tanítása, foglalkoztathatóság javítása, adósságkezelési tanácsadás, kommunikációs
készségek javítása, informatikai ismeretek nyújtása, tulajdonképpen „bármi”, ami a
beilleszkedést és felzárkóztatásukat segíti. A pályázat felépítése: akcióterületeket kell
létrehozni, ez kb. 15 települést foglal magába, így település függő, hogy adott helyen
a felzárkóztatás milyen programokat foglal magába, így csak az irányvonal adott a
konkrét megvalósítás egyedi és szabad. Akcióterületenként 60-180 millió forint pá-
lyázható, a pályázat megvalósítási időtartama 30 hónap. A pályázat lebonyolításá-
ban, megvalósításában az önkormányzatnak napi szintű tevőleges tevékenysége
nincs (megbízotton keresztüli kapcsolattartás), nem ró plusz terhet az alkalmazottak-
ra, illetve anyagi terhet sem jelent.  A pályázat 2010. 09. 30-ig nyújtható be, a megva-
lósítás nem helyhez kötött. Várja a kérdéseket.
Solymosi Imréné képviselő: a programban részt vevő személyek állandóak, vagy válto-
zó személyek, csoportok lesznek-e.
Bakó Zsolt: állandó csoporttal lenne ideális a megvalósítás, viszont ezeket az embere-
ket nehéz rávenni és belevonni egy akár 1-2 éves programba, így a változó összetéte-
lű csoportok a valószínűbbek.
Tarnóczi József képviselő: a cél mindenképpen támogatandó – véleménye szerint.
Bacsó János polgármester: megköszönte a tájékoztatást, feltette a kérdést, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentke-
zett. Lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint, támogatha-
tó-e a csatalakozás a TÁMOP-5.1.3 pályázathoz.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
81/2010. (IX. 16.) határozata

Tárgy: A polgármester felhatalmazása adatközlésre a mélyszegénységben élők integ-
rációját célzó pályázat előkészítéséhez

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a „Döntés a
TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjá-
ért c. pályázat előkészítése” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Ónod a
Sajóhídvég Község vezetésével felálló konzorcium által, a TÁMOP-5.1.3.-09/2 Kö-
zösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. pályázati felhívá-
sára benyújtandó pályázat programjában szereplő akcióterülethez csatlakozzon és a
pályázatban, mint akcióterületi település szerepeljen. Ónod Község Önkormányzat
Képviselő – testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez
(helyzetelemzéshez, szükségletfelméréshez, illeszkedés biztosításához) a településre
vonatkozóan adatokat közöljön a pályázó konzorciummal.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

/Bakó Zsolt távozott az ülésről./



2. napirendi pont: a költségvetési rendelet módosítása az I. féléves bevételek és
kiadások miatt

Bacsó János polgármester: a módosítást a plusz bevételek elszámolása, hogy hogyan és
mire lett elköltve, teszi szükségessé. Ezt a pluszt az „Út a munkához” program tá-
mogatása és a szociális ellátások támogatása okozta, mivel a  Magyar Államkincstár
csak utólagosan kérte a költségvetési rendeletbe való beletervezését.
Virág Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondta, hogy előre csak a közmunkáltatás 5%-
os és szociális ellátások 20%-os önrészét engedték előre beletervezni a költségvetésbe.
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 bocsátott a kérdést, miszerint elfogadható-e költségvetési rendelet módosítása az
előterjesztésben leírtaknak megfelelően.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
10/2010. (IX.17.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról

l. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a jelen rendelet mellékletét képező, 2010. év I. félévi bevételeket és kiadásokat tar-
talmazó, új, 10. számú melléklettel egészül ki.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. 09.17.

dr. Üveges István jegyző

3. napirendi pont: az önkormányzata 2010. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló be-
számoló megtárgyalása

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette az I. féléves gaz-
dálkodást. Elmondta, hogy a kiadás oldalon a 466-os tétel eltolódott, ennek magyará-
zatára felkérte Virág Istvánné pénzügyi főmunkatársat.



Virág Istvánné pénzügyi főmunkatárs: az eltérés oka, hogy az Ónod-Igrici Intézmény-
fenntartó társulás gesztoraként, az Igriciben megnyert pályázati pénzek Ónod szám-
lájára érkeznek meg és amikor azok továbbutalásra kerülnek az nálunk mínuszként
jelenik meg.
Török János képviselő: kérdése, hogy a gépjárműadó beszedése miért nem 100%-os.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a gépjármű adóból sok esetben még csak az
I. féléves díjak kerültek befizetésre, nem mindenki fizeti be egyben az egész évi díjat,
így a II. féléves díjak, még nincsenek benne, nem is lehetnek benne a beszámolóban.
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 az önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról
szóló beszámoló.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
82/2010. (IX. 16.) határozata

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2010. évi I. fél éves gazdálkodásáról

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi I. fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a
jelen határozat 1., 2., 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 4/c, 12/a és 12/b  számú mellékletét képező tartalom-
mal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

4. napirendi pont: KEOP-1.2.0/b – körömi szennyvíztisztító- telep és rendszer bőví-
tését célzó pályázat benyújtásának megtárgyalása

Bacsó János polgármester: a tavalyi évben egy jó és korrekt javaslattal álltunk elő az
önrész megfizetésének problémájára, amikor is az önkormányzat felajánlott a szá-
mukra, hogy az önrész erejéig vásároljanak meg az önkormányzati részvényekből, ez
a javaslat elutasításra került, így az önrész kérdésköre még mindig megoldatlan.
Tisztelettel kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el döntését, miszerint ő már
ebben a kérdéskörben már nem kíván döntést hozni, ezt a feladatot átruházná az új
képviselő-testületre és polgármesterre. A pályázat jelenlegi beadási határideje 2010.
10. 15., így még az új testület megalakulását követően sem késő dönteni. A mostani
pályázatban az tűnik a legnagyobb problémának, hogy a hírek szerint Hernádkak
nem kíván benne részt venni, így lehet, hogy meghiúsul az egész beruházás. Az ön-
rész probléma megoldására változatlanul azt tartja a legjobb lehetőségnek, ha a vir-
tuális részvényeket vásárolják meg az önrész mértékéig.



Dr. Üveges István jegyző: Vouszka Zoltán (GW-Borsodvíz képviselője) levele alapján
tájékoztatta a képviselőket, hogy az az önkormányzat, amelyik most nem vesz részt a
pályázatban 2013-ig nem is lesz lehetősége pályázni. Továbbra is fennáll a szankció
lehetősége, miszerint a körömi szennyvíztisztító telep közös, viszont aki nem vesz
részt a fejlesztést célzó pályázatban attól esetleg bérleti díjat is kérhetnek a későbbiek
folyamán.
Bacsó János polgármester: a legnagyobb baj még mindig az, hogy össze akarják mosni a
költségeket. Továbbra is azt tartaná elfogadhatónak, ha minden önkormányzat a saját
beruházása mértékéig viselné a költségeket.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint itt nem a fejlesztés, vagy annak szükséges-
sége az igazi kérdés, hanem az, hogy képes-e előteremteni az önkormányzata a 7 mil-
liós önerőt.
Dr. Üveges István jegyző: javasolta, hogy a döntéshozatali ülésre meg kell hívni a
Vouszka Zoltánt és írásban állásfoglalást kell kérni.
Tarnóczi József képviselő: álláspontja szerint is jobb lenne elnapolni a döntést, hiszen az
októberi választásokat követően valószínűleg sok helyen vezetőváltás fog történni, és
nem tudni ki kerül vezető pozícióba.
Bacsó János polgármester: 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 elnapolható-e a döntés a KEOP pályázat
ügyében.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
83/2010. (IX. 16.) határozata

Tárgy: KEOP-1.2.0/b – körömi szennyvíztisztító-telep és rendszer bővítését célzó
pályázat benyújtásának megtárgyalása

Ónod Község Képviselő-testülete a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntést elna-
polja.

/Megérkezett Burai Jánosné képviselő asszony/

5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

5.1\ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ismét lehetőség kínálkozik a Bursa Hungari-
ca ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásra, véleménye szerint ismét csatlakozni a
kell az önkormányzatnak. A részvételi feltételek a korábbi évekhez képest nem vál-
toztak. 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 kinyilatkoztatja-e az önkormányzat a csatlakozási szándékát az
ösztöndíj programhoz.



A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
84/2010. (IX. 16.) határozata

Tárgy: csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, a helyi
pályázat kiírása

1.  Ónod Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázat 2010. évi pályázati fordulójához.

1. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi pá-
lyázati fordulója helyi pályázatát kiírja, az Ösztöndíjpályázatba foglalt tartalommal.

2. A helyi pályázati felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Felelős: polgármester, jegyző

Bacsó János polgármester: a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele, mivel közérdeklődésre szá-
mot tartó javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, a polgármester megköszön-
te a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

Kiss Bertalan      Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


