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

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008.január 14-én megtartott
 rendkívüli nyilvános üléséről

Elfogadott rendeletek:

1/2008. (II. 15.) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

2/2008. (II. 15.) az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.)
rendelet módosításáról (bérleti és parkolási díjak emelése, ingyenes parkolás biztosítása a
Miskolci Kistérséghez tartozó polgármesterek, jegyzők részére)

3/2008. (II. 15.)  Ónod Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Meghozott határozatok:

8/2008. (II. 14.) Áthidaló hitel felvétele utófinanszírozású pályázati célok
megvalósításához

  9/2008. (II. 14) Felhatalmazás a polgármester részére a muliticurrency kölcsön
összegének az egyes pénznemek közötti alkalmankénti átváltására

10/2008. (II. 14.) A rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása

11/2008. (II. 14.) Ónod Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve tárgykörű,
107/2007. (XI. 29.) határozat visszavonása

12/2008. (II. 14.) A képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása

13/2008. (II. 14.) Kiss Bertalan képviselő mentesítése a tiszteltdíja felvétele alól

14/2008. (II. 14.) A kistérségi közterület-felügyelethez való csatlakozás elutasítása



Ónod Község Önkormányzata
3552 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. február 14-én 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, Kiss Bertalan,  Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselő. Dr. Udvary Sándor Zoltán képviselő súlyos betegsége
miatt nem lehet jelen az ülésen;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;

- meghívottként: Feka Béla, CKÖ elnöke.

Bacsó János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
jelenléti aránya 90 %-os, így a testület határozatképes.
Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Burai Jánosné és Török János képviselőket javasolja.
A testület a javaslatot egyhangúan- 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint
fogadott el - 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -   a testület:

1. napirendi pont: 2008. évi költségvetési rendelet – E.: polg.
2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről – E.: polgármester
3. napirendi pont: A vásári rendelet módosítása (bérleti és parkolási díjak emelése,
ingyenes parkolás biztosítása a Miskolci Kistérséghez tartozó polgármesterek,
jegyzők részére) – E.: polg.
4. napirendi pont: A Helyi Hulladékgazdálkodási  Tervről szóló határozat
visszavonása, és változatlan tartalommal rendeletben történő elfogadása – E.: jegyző
5. napirendi pont: A képviselő-testület 2008. évi munkaterve – E.: jegyző
6.  napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek

Zárt ülés: Póttagok választása a helyi szavazatszámláló bizottságokba – E.: jegyző



1. napirendi pont:
A.) 2008. évi költségvetési rendelet – E.: polg

Bacsó János polgármester:
A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy intézményeink biztonságos és kulturált
üzemeltetése érdekében a karbantartási költségeket legalább a minimális szintre be
kell állítani, sajnos a forráshiány kigazdálkodásának egyetlen útja van, ha nem
végzünk el minden szükséges munkát.
Ebben az évben sincs ez másként, mindössze annyiban változott a költségvetésünk
szemlélete hogy az összes karbantartásra fordítandó 40,6 millió forintból az
intézményekre 5,6 millió forintot terveztünk. A többi szükséges munka fedezetét 35
millió Ft-ot pedig a községgazdálkodáson egy összegben terveztük be.  A
karbantartásra tervezett 35 millió forinttal összehasonlítjuk a forráshiány 30 milliós
összegét, akkor látható, hogy ebben az évben maradéktalanul el tudjuk látni a
kötelező feladatainkat, és így felhasználhatunk összesen 10millió forintot
karbantartásra. A 10 millió Ft-os karbantartás nagyon szigorú odafigyelést igényel,
de ahhoz hogy ne kelljen felvenni a 30 millió Ft hitelt muszáj betartani. Amennyiben
sikeresen tudunk pályázni az ÖNHIKI és működésképtelen pályázatokra, ez az
összeg fedezheti a forráshiány egy részét, és lehetőségünk nyílik néhány munka
elvégzésére.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Gálné Tatár Mária, PÜ.Biz.elnöke: a PÜ.Biz. megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja
elfogadását.
Bacsó János polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 9 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
rendeletet alkotta:

Ónod Képviselő-testülete
1/2008. (II. 15.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXVIII. törvény 65.§-a  alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményére terjed ki.

2.§

(1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 67. §-a alapján a címrendet a
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.



(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.  Ezeket a 3.a.,
3.b., és 3.c. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi –
kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban külön - külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1)   A  képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

466.329 e Ft bevétellel,
493.417 e Ft kiadással
és  27 088 e Ft forráshiánnyal állapítja meg, melynek fedezetéül hitelfelvétel szolgál.

(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül :
- működési célú kiadást 483.385 ezer forintban

személyi juttatásokat  201 660 ezer forintban
munkaadókat terhelő járulékokat 63 046 ezer forintban
a dologi kiadásokat  122.348 ezer forintban
a társadalmi és szociálpolitikai juttatások  95.163 ezer forintban

pénzeszközátadás 1.168 ezer forintban
felújítási kiadásokat 32  ezer forintban

hitelkamat 4.000 ezer forintban
finanszírozási kiadás  6.000 ezer forintban

- a költségvetési létszámkeretet 2008. január 1-jén 78 főben
állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-
testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§

A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz.
melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

5.§

A képviselő-testület céltartalékot nem képez.



Több éves kihatással járó feladatok

6. §

(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves
bontásban a 4 sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a
polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök
szerinti bontásban a 5. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések
ismeretében a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7/A. §- beépítve a 18/2008. (XII. 12.) rendelettel

„7/A. § a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, EU Önerő Alap támogatás
igénylés pályázattal kapcsolatban az alábbi tartalmú nyilatkozat megtételére:

Alulírott Bacsó János Ónod Község Önkormányzat polgármester, nyilatkozom, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló ÉMOP-4.2.2-2007-0180 számú,
„Óvoda akadálymentesítése Ónodon” című pályázatra Ónod Község Önkormányzata nyújtott
be pályázatot, a megvalósításhoz szükséges önerőt az 1 093 856,- Ft., azaz egymillió-
kilencvenháromezer-nyolcszázötvenhat forint, a képviselő-testület a 78/2007. (IX. 11.) számú
határozatával biztosította.
A pályázat keretében az óvoda komplex, fizikai és infokommunikációs, akadálymentesítése
valósult meg. Az beruházás folyamán akadálymentes bejáratot, folyosókat, mosdókat
alakítottak ki a fizikai akadálymentesítés keretében, míg az infokommunikációs
akadálymentesítés megvalósításakor a gyengén látók számára brei-írásos táblák, a folyosókon
az útvonalak mentén vezetősávokat alakítottak ki, az ajtók kontrasztos festésére került sor,
míg a hallássérültek tájékozódását segítendő indukciós hurkok rendszerét telepítették.
A beruházás összköltsége 10 938 562,- Ft., azaz tízmillió-kilencszázharmincnyolcezer-
ötszázhatvankettő forint.
A pénzügyi ütemezés

Sorsz. Kifizetés időpontja Kifizetés összege
HUF Kifizetés jogcíme

1. 2008. 06. 12 96 000,- Rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás
2. 2008. 06. 12. 324 000,- Tervezés
3. 2008. 10. 14. 5 915 174,- Fizikai akadálymentesítés
4. 2008. 11. 03. 475 000,- Akadálymentesítési tájékoztató, weblap akadálymentesítés
5. 2008. 11. 03. 354 000,- Indukciós hurokrendszer
6. 2008. 11. 03. 1 478 794,- Fizikai akadálymentesítés
7. 2008. 11. 03 826 800,- Lebonyolítási díj, műszaki ellenőrzési díj, közbeszerzési



tanácsadás
8. 1 468 794,- ÁFA

A pénzügyi forrás hitelből áll az önkormányzat rendelkezésére.”

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

9. §

(1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert
tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési
szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, a képviselő-testület a
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 153. §.-a alapján önkormányzati biztost rendel
ki a  felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez.

10. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítást magának tartja fenn. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert havi 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) összegig történő
kötelezettség vállalására, amelynek forrása előirányzatok közötti
átcsoportosítás, vagy többletbevétel lehet.  A polgármester köteles a
legközelebbi ülésen tájékoztatni a képviselő-testületet a tárgyhóban ezen
felhatalmazás alapján felhasznált pénzösszeg igénybevétele céljáról.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról,
valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-
átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-
testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése
alapján, negyedévente dönt.

11. §

(1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.



(2) A közoktatási intézmény a képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi
főösszegen felüli bevételeikkel szabadon rendelkeznek, azt - alapfeladataik
sérelme nélkül - felhasználhatják dologi kiadásokra, bért azonban nem
képezhetnek belőle.

(3)A részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek vezetőjét a személyi
jellegű kiadások főösszegén belül a bérgazdálkodási jogkör megilleti, amelynek
keretében a rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belüli
költség nemek közötti átcsoportosításokra is jogosultak.

(4) A (2) – (3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi
években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással
nem járhatnak. A kiadási előirányzatok főösszegét és rendszeres személyi
juttatás megállapított összegét nem lehet túllépni.

12. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2)   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntsön,
melyről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

   13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
E körben különösen:

a.) a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a
költségvetési tájékoztatót, valamint havi pénzforgalmi információt, s
mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére,

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten

keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az
önkormányzat intézményei működési kiadásainak kiegyenlítéséről. A
tartozások, illetőleg a működési kiadások 500.000 forintig a
házipénztárból is kiegyenlíthetők.

d) ellenőrzi a költségvetési szervek gazdálkodása tekintetében a költségvetési
rendeletben foglaltak betartását, mely ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási
rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.

e) gondoskodik a működésképtelen önkormányzatok részére kiírt
minisztériumi  pályázat, továbbá az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok részére kiírt (ún. önhiki-s pályázat) előkészítéséről,
benyújtásáról.



Kötelezettségvállalás

14.§

(1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési rendeletben rögzített kiadási
előirányzatok terhére, valamint a bevételi főösszegen felüli bevételeire vállalhat
kötelezettséget.

(3)A kisebbségi önkormányzat nevében a kisebbségi önkormányzat elnöke vállalhat
kötelezettséget a részükre megállapított kiadási előirányzatok főösszegén belül.

Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

15. §

Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a 9.a. számú
melléklet tartalmazza.

16. §

Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a 9.b. számú
melléklet tartalmazza.

17 .§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január1-től kell
alkalmazni.

Bacsó János         dr. Üveges István
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. február 15.
dr. Üveges István jegyző

B) Áthidaló hitel felvétele a már megnyert pályázatok megvalósításához  (ezeket
utófinanszírozás keretében teljes összegben visszakapjuk):



Bacsó János polgármester:  két olyan pályázata is van az önkormányzatnak,  amit már
megnyert, de utólag kapjuk meg rá a pénzt, ezért áthidaló hitelt kellene arra a pár
hónapra felvenni. 2008. március 31-ére a szerződés a bankkal legyen aláírható
állapotba elkészítve 3,9 millió Ft értékben. Másrészről célszerű lenne a cigány
kisebbségi önkormányzatnak is kezességet biztosítani ugyanilyen célból, a
halászathoz kötődő pályázatukhoz.
Tarnóczi József képviselő: kitétel, hogy a megadottól nem lehet eltérni a
megvalósításnál.
Török János képviselő: a mi pályázatunkból minden tábla meglesz?
Bacsó János polgármester: Igen. Ebbe a faluvégi táblák nincsenek benne.
Az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 9 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül-az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének
8/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy: Áthidaló hitel felvétele utófinanszírozású pályázati célok megvalósításához

A képviselő-testület
1. AVOP LEADER+ pályázat keretében elnyert „A térségre jellemző kulturált település
kialakítása” jogcímű (virágosítás) , továbbá a „Helyi, egységes info-kommunikációs rendszer
kialakítása” jogcímű (táblák elhelyezése) utófinanszírozásos pályázat megvalósítása céljából
áthidaló hitel felvételéhez hozzájárul, összesen 3,9 millió forint értékben; a szerződést a
bankkal 2008. március 31-ig ki kell dolgozni;
2. kinyilvánítja szándékát, hogy amennyiben az OTP Bank Rt. vagy más pénzintézet nem
finanszírozza elő az Ónod Cigány Kissebségi Önkormányzat által  elnyert utófinanszírozású
„Halászati ismeretek átadása”, pályázat megvalósítását, az előfinanszírozás keretében
kötelezettséget vállal   1,3 millió Ft kifizetésére.
C.) Felhatalmazás a polgármester a részére a muticurrency hitel átváltására

Bacsó János polgármester: a tavaly május 15-én elfogadott határozat szerint 50 millió
forint áll az önkormányzat rendelkezésére a hitelek törlesztésére. Az ebből le nem
kötött összeggel jelentős árfolyamnyereséget lehetne elérni, kihasználva a
valutaárfolyam változásait. A bank jelezne, ha úgy ítélné meg, hogy a nyereség
elérésének nagy az esélye. Ha viszont emiatt mindig össze kellene hívni a testületet,
az idő múlása könnyen tárgytalanná tehetné a tranzakció lebonyolítását. Ezért
célszerű lenne olyan felhatalmazással élni, hogy ha a bankból szólnak, ő
hozzájárulhasson az átváltáshoz.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.



A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 9 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül-az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének
9/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy: Felhatalmazás a polgármester részére a muliticurrency kölcsön összegének az
egyes pénznemek közötti alkalmankénti átváltására

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 28/2007. (V. 15.) határozat mellékletét
képező, a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött  „Multicurrency Kölcsönszerződés”-be megnevezett
összegnek az egyes pénznemek közötti alkalmankénti és azonnali  átváltására, a bank eseti
megkeresése alapján.

D) Rulírozó hitel meghosszabbítása 2008. december 31-ig

Bacsó János polgármester előadta: Az önkormányzat, először immár több éve megkötött,
havi rulírozó hitelről szóló szerződése lejár, szükséges a szerződés meghosszabbítása.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület egyhangúan, 9 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének
10/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy: A rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása

A képviselő-testület
1. hozzájárul az önkormányzat és a Raiffeisen Bank Rt. Miskolci Fiókja (3527 Miskolc,
Bajcsy-Zs. u. 2-4.) között 2004. december 23-án létrejött MF-13/2004. számú
bankszámlahitel-szerződés (rulírozó hitel) módosításához, a szerződés érvényességének 2008.
december 31-ig történő meghosszabbításához;
2.felhatalmazza a polgármestert az 1. pontba foglalt jogügylethez kapcsolódó okiratok
aláírására.

2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,



a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről – E.: polgármester

Bacsó János polgármester:

a) szennyvizes per állása
a debreceni ítélőtábla ítéletének végrehajtását a Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette,
március 31-én lesz tárgyalás; a felülvizsgálati kérelmet beadtuk;

b) az ún. váras pályázatot lemondtuk, az iskolafejlesztésit beadtuk;
c) Sajópetri Sajóládhoz csatlakozik, nem Ónodhoz, az intézményfenntartó társulás
tekintetében ősztől, a társulási megállapodás felmondásáról a levél megérkezett
tőlük;
d) február 27-én reggel 6-tól lomtalanítást végez az AVE;

e)március 7-én nőnapi ünnepség lesz, külön meghívót küldünk, minden dolgozó,
iskolás kap egy szál virágot. A műsort úgy kell összeállítani, hogy az ne kerüljön
pénzbe;

f) Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete: 2,9 millió Ft-os kifizetetlen
számla volt december 31-én. Most nincs közüzemi tartozás, a dolgozók felé
sincs tartozás.

Kiss Bertalan képviselő, Ügyrendi Biz. elnöke: a vagyonnyilatkozatot minden képviselő
leadta, kivéve Dr. Udvary Sándor Zoltán képviselőt, aki súlyos beteg.
Ő februártól nem kap tiszteletdíjat, 1 év után szűnik meg a képviselői mandátuma.

/Tarnóczi József képviselő távozik a képviselő-testületi ülésről./

3. napirendi pont: A vásári rendelet módosítása (bérleti és parkolási díjak emelése,
ingyenes parkolás biztosítása a Miskolci Kistérséghez tartozó polgármesterek,

jegyzők részére) – E.: polg.

Bacsó János polgármester:
2006. januárja óta a vásár bérleti és parkolási díjait nem emeltük, holott az infláció
azóta is szépen kúszott fölfelé. A most hatályos mellékletet megküldtük, az új,
javasolt díjakkal.
Javasoljuk, hogy a miskolci kistérséghez tartozó polgármesterek, jegyzők névre szóló,
ingyenes parkolásra jogosító kis igazolványt kapjanak, amely a mindenkori
választási ciklus végéig lenne érvényes.

Vida Miklós képviselő: táblákat kell kitenni, hogy pénzt szednek az út mellett.
A polgármester javaslatával, miszerint a kistérségi társulás polgármestereinek,
jegyzőinek ingyenes lenne a parkolás a vásárban, a testület egyhangúan egyetért.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz még hozzá kíván-e szólni valaki?



Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Képviselő-testülete
2/2008. (II. 15.) rendelete

az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.) rendelet
módosításáról

1. §

A Rendelet (a vásári és piaci helypénzek mértékét meghatározó) 3. számú melléklete helyébe a
jelen rendelet melléklete lép.

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. február 15.

dr. Üveges István jegyző

4. napirendi pont: A Helyi Hulladékgazdálkodási  Tervről szóló határozat
visszavonása, és változatlan tartalommal rendeletben történő elfogadása – E.: jegyző

dr. Üveges István jegyző: Az ügyészség a múlt héten törvényességi ellenőrzést tartott
önkormányzatunknál arról, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben és
egyéb jogszabályokban foglaltakat mennyiben tartjuk be. Mindent jónak találtak,
egyedül a tavaly novemberben elfogadott helyi hulladékgazdálkodási tervet kell az
akkori határozati forma helyett rendeletben elfogadni. A tartalmában semmilyen
változtatást nem eszközölni.

Bacsó János polgármester:a napirendi ponthoz még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének



11/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy: Ónod Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve tárgykörű,  107/2007. (XI.
29.) határozat visszavonása

A képviselő-testület Ónod Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve tárgykörű,  107/2007.
(XI. 29.) határozatát visszavonja.

Bacsó János polgármester: most következhet a rendeletalkotás. A napirendi ponthoz
még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Képviselő-testületének
3/2008. (II. 15.) rendelete

Ónod Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

1. §

A képviselő-testület Ónod Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét a jelen rendelet
mellékletét képező tartalommal fogadja el.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. február 15. dr. Üveges István jegyző
5. napirendi pont: A képviselő-testület 2008. évi munkaterve – E.: jegyző

Bacsó János polgármester: a képviselő-testület munkaterve előzőleg kiosztásra került.
A napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül-az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének
12/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy:A képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása

Ónod Község Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervét a jelen határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.



6.  napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek

A)  Bacsó János polgármester: Kiss Bertalan a képviselői tiszteletdíjáról le kíván
mondani, és azt közcélra felajánlani  2008. február 1-től.
Kiss Bertalan képviselő bejelentette személyes érintettségét az ügyben.
Bacsó János polgármester:  a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját. A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 8 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül-az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Képviselő-testületének
13/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy: Kiss Bertalan képviselő mentesítése a tiszteltdíja felvétele alól

A képviselő-testület
1. Kiss Bertalan képviselőt személyes érintettsége miatt nem zárja ki a szavazásból;
2. tudomásul veszi, hogy Kiss Bertalan képviselő lemond a képviselői és a bizottsági tagsági
tiszteletdíjáról, és azt közcélra felajánlja;
3. hozzájárul, hogy a tiszteletdíjat az ónodi tájház homlokzatfalát megidéző, fából készített,
díszes, a községbe bevezető három országos közút melletti (Sajólád felőli, Nyékládháza felőli, és
Muhi felőli) településnév-tábla mellett elhelyezendő, az Ónodra érkezőket „üdvözlő  házikó”
elkészíttetésére, elhelyezésére  ajánlja fel.

B) Kistérségi közterület-felügyelethez való csatlakozás

Bacsó János képviselő: a miskolci kistérséghez tartozó települések közül néhányban
felvetődött az igény ún. mozgó, a kistérség által foglalkoztatott közterület-felügyelő
alkalmazására. Ez nálunk különösen a vásári napokon jelentene nagy segítséget, a
szabálytalanul parkoló autók kiszűrésében.
Török János képviselő:  ez mennyibe kerülne Ónodnak ?
Bacsó János polgármester: a legújabb  előzetes számítások szerint éves szinten másfél
millió Ft, de a konkrét összeg még változhat.
Gálné Tatár Mária képviselő: a vásárra jó lenne a közterület-felügyelő, de aki a saját
házát nem tartja rendben, azt a jegyző büntesse meg.
Bacsó János polgármester:  szerinte a ránk jutó összeg túl magas. Az előterjesztéshez
még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A testület egyhangúan - 8 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül-az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Képviselő-testületének
                   14/2008. (II. 14.) határozata

Tárgy: A kistérségi közterület-felügyelethez való csatlakozás elutasítása

A képviselő-testület – az Ónodra jutó létrehozási, működtetési magas önköltség miatt - nem
kíván csatlakozni a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozandó és működtetendő
közterület-felügyelethez.

C) Gálné Tatár Mária képviselő: lakossági kéréssel keresték meg: ne árusítsanak a
Hősök kertje előtt.
Javasolja, hogy a piactéren árusítók közül az ónodiak ingyen árulhassanak, a többiek
pedig 1-10m2-ig 1000Ft-ért. (Ez a javaslat a vásári rendelet módosításába belekerült.)
Gálné Tatár Mária képviselő: járnak még az éjjeli őrök?
Bacsó János polgármester: igen, 20.00-4.00 ig.

D) Vida Miklós képviselő: az Árpád utcában a teherautókkal kint állnak az utcán. Nem
lehet tőlük közlekedni.
Gálné Tatár Mária képviselő: a Rákóczi u. 86. alatt fel kellene szólítani, hogy tartson
rendet az udvarán.
Dr. Üveges István jegyző: megteszi a szükséges hatósági lépéseket.

E) Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb,
közérdeklődésre számot tartó kérdése, javaslata, hozzászólása?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést, majd zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
             polgármester jegyző



            Burai Jánosné Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Melléklet Ónod Képviselő-testületének 12/2008. (II. 14.) határozatához

A képviselő-testület 2008. évi munkaterve

Valamennyi rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülés:
A.) 1. Napirendi pontja: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutóbbi ülés óta tett főbb intézkedésekről - Előterjesztő: polgármester, jegyző.
B.) Utolsó napirendi pontja: "Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői kérdések, felvetések.

A rendes ülések
időpontjai:

ülés időpontja Napirend tárgya
a napirendi pont
előadója

Az előkészítésért
felelős

2008. február 14. 17.00 óra
A 2008. évi költségvetési rendelet-
tervezet benyújtása polgármester Jegyző



2008. április 29., 17.00 óra

A 2007. évi  zárszámadási
rendelet megalkotása
Belső ellenőri utóellenőrzés
Beszámoló a Gyermekjóléti
Szolgálat működéséről
Beszámoló az Emődi Rendőrörs
2007-ben Ónodon végzett
munkájáról

polgármester Jegyző

2008. szeptember 09.,
17.00 óra

Beszámoló az önkormányzat első
féléves gazdálkodásáról

Polgármester Polgármester,
jegyző

A Lorántffy Zs. Általános Iskola és
Óvoda igazgatónőjének
beszámolója a tanintézmény
munkájáról Igazgató Igazgató, jegyző

2008. október 14., 17.00
óra Közmeghallgatás (Falugyűlés) polgármester Jegyző

2008. november 25., 17.00
óra

A 2009. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyása Jegyző Jegyző
Beszámoló az önkormányzat
három negyedéves
gazdálkodásáról polgármester

Polgármester,
jegyző

2009. évi költségvetési koncepció polgármester Jegyző
2008. december 16., 17.00
óra

Hulladékszállítási közszolgáltatás
hatósági árának megállapítása polgármester Jegyző

Csatornadíj-szolgáltatás hatósági
árának megállapítása polgármester Jegyző
A)  A köztisztviselők 2009. évi
teljesítményértékeléséhez az
önkormányzati célok
meghatározása
B) Polgármesteri beszámoló a
Miskolci Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről Jegyző Jegyző

Időpont Megnevezés Rendezője
2008. március 8.
(ünnepség rendezése 7-
én) Nőnap

községi rendezvény,
okt. int. részv.

2008. március 15.
(ünnepség rendezése 14-
én)

1848-as szabadságharc
évfordulója

községi rendezvény,
okt. int. részv

2008. június 15. Ónodi Napok
községi rendezvény,

okt. int. részv.



2008. augusztus 20. Államalapítás ünnepe Községi rendezvény
2008. október 23.
(ünnepség rendezése 22-

én)
Köztársaság kikiáltása,

1956-os forr. és szabadságharc Okt. int.

2008. december 12. Idősek Napja Községi rendezvény

Melléklet Ónod Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendeletéhez

Vásári és piaci helypénzek – 2008. március 1-től
(az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák)

A)
Díjak

egység
Vendéglátás (büfé kocsi helye) m2 600
Vendéglátás (vendéglátó pavilonok, sörpadok helye) m2 200
Bútor, faáru m2 300
Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, termény,
takarmány, növény, szárnyas állat, kisállat, hobbiállat, hal
valamint sátorból, utánfutóból, talajra helyezett vegyes
áruféleségek

m2 150

B) Nagytestű számos állat

Ló, csikó db 1500



Szarvasmarha, borjú, szamár, öszvér, bivaly db 300
Sertés db 300
Juh, kecske, süldő, db 200
Választási malac, gida, bárány db 150

C) Vásári nyitvatartási időn kívüli eltérő díjszabás a lóvásártéri területre

Ló, csikó Db 6000
Lóval, csikóval kilépés, újra belépés – 1 alkalommal Db 1000

Jármű
Db 6000

Járművel kilépés, újra belépés Db 1000

D) Járművek

parkoló Hatlépcsős
Kocsma
mellett

Út mellett

Tehergépkocsi db 350 500 1000 1000
Személygépkocsi db 200 300 500 1000
Pótkocsi db 250 300 500 1000
Utánfutó db 100 300 500 1000
Állati erővel vontatott jármű db 250 300 500 1000
a) A vásári napokon közterület használat rendje a vásárra  érkezőkre nézve kötelező.
b) A Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármesterei és jegyzői
részére a parkolás ingyenes.
c) A külön jogszabály alapján kiadott mozgáskorlátozotti parkolási igazolvány a vásár
területén nem érvényes.

E) Búcsúvásár

Sátrak, asztalok és egyéb árusító eszközök m2 100
Mutatványosok berendezései, járművei m2 100
Egyéb járművek díjai megegyeznek a vásár parkolási díjaival.

F) Piac – főtér: napijegy: 1 000 Ft


