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

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. május 13-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Sedenszki Imre alpolgármester, Burai Jánosné, Gálné Tatár Má-

ria, Horváth László, Kiss Bertalan,  Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török Já-
nos, Vida Miklós, képviselő;

Bacsó János polgármester egyéb, elhúzódó, polgármesteri munkája miatt a késését,
akadályoztatását előre jelezte, és telefonon felkérte Sedenszki Imre alpolgármestert,
hogy megérkezéséig vezesse a testületi ülést; a törvényben biztosított jogkörében el-
járva helyettesítse; (ez az alpogármesteri ülésvezetés csak az érdemi döntéshozatallal
nem járó 1. napirendi pont  megtárgyalására terjedt ki, mert időközben megérkezett
az ülésre Bacsó János polgármester, és átvette az ülés vezetését az alpolgármestertől);
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;

- meghívottként: Feka Béla, CKÖ elnöke, Lukács Tibor, RKÖ elnöke, Jakab
Zsolt, a Második Esély Felnőttoktató Iskola képviseletében.

Sedenszki Imre alpolgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 90 %-os, így a testület határozatképes. Sedenszki Imre jegyző-
könyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth László és
Vida Miklós képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testü-
let egyhangúlag – 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  elfogad-
ta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint fo-
gadott el –  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  a testület:

1. napirendi pont: a gyógyszertár  melletti ingatlan (706/1 hrsz.) eladása a Második Esély
felnőtt Oktató Iskola részére – E.: polgármester
2. napirendi pont:A Legfelsőbb Bíróság ún. szennyvizes-perben hozott ítéletében
foglalt fizetési kötelezettség rendezése – E.: polgármester
3. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérelmek

1. napirendi pont: a gyógyszertár  melletti ingatlan (706/1 hrsz.) eladása a Második
Esély Felnőtt Oktató Iskola részére

Sedenszki Imre alpolgármester: a testület még áprilisban döntött arról a 28-as sorszámú
határozatában, hogy a főúton a gyógyszertár melletti üres telket eladja a községben
felnőttképzést folytató alapítvány részére. Kérdés, hogy a létrehozandó intézmény
elsősorban szociális szolgáltatásokat nyújtana, vagy középiskola szerepet töltene be.
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Az áprilisi ülésen inkább a középiskola tervét hangsúlyozta az alapítvány képviselő-
je. A határozatban a megfogalmazás úgy szól, hogy „és/vagy”.
Jakab Zsolt, a Második Esély Felnőtt Oktató Iskola, illetve alapítvány  képviselője: a pályáza-
ti kiírás nem középiskola alapítására vonatkozik, hanem elsődlegesen szociális szol-
gáltatást nyújtó intézmény megvalósítása a cél. Ez nem zárja ki azt, hogy ez a léte-
sítmény középiskolaként is működjön, hiszen rendelkezne tantermekkel is. A pályá-
zati kiírás alapja a szociális program, amit természetesen teljesíteni kell, de mi közép-
fokú, nappali képzési rendszerű oktatási intézményt szeretnénk ebből kialakítani.
Török János képviselő: mit takar a szociális támogatás?
Jakab Zsolt, a Második Esély Felnőtt Oktató Iskola képviselője: együttműködési koordiná-
ció a rendszeres szociális segélyezettek körében, az ők beilleszkedését segítő szolgá-
lat, tájékoztatás, intézmény hozzáférés biztosítása, képzésekben történő részvétel,
stb.
Gálné Tatár Mária képviselő: milyen területet ölel fel a szociális szolgáltatás köre, csak
ónodi lakosok számára fenntartható-e ez a rendszer?
Jakab Zsolt, a Második Esély Felnőtt Oktató Iskola képviselője: az elsődleges működési
terület Ónod lenne, így valószínűleg megoldható lenne csak számukra a fenntartás,
hiszen itt is sok a segélyben részesülő. Mint szociális szolgáltatás nyújtó intézménybe
nem várhatóak a térség más településeiről jelentkezők, mivel erre nem eléggé moti-
vált az érintettek többsége,  de középiskolaként működve várható a környező telepü-
lések érdeklődése is.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdés, hogy a korábbi határozat  2. pontjában is jelen-
jen-e meg az „és/vagy” kifejezés.
(Végül a testület tagjai között az a vélemény alakult ki, hogy az eredeti határozati
szövegben semmilyen módosítást nem kívánnak eszközölni.)

Ezt követően Bacsó János polgármester megérkezett az ülésre, és átvette annak veze-
tését az alpolgármestertől. Mivel a pénzügyi bizottság véleményezési jogával
targyalandó napirendi pont következett, a bizottsági ülés megtartásáig a polgármes-
ter felfüggesztette a képviselő-testületi ülés folytatását.
A pénzügyi bizottság ülését követően folytatódott a képviselő-testületi ülés.

2. napirendi pont: A Legfelsőbb Bíróság ún. szennyvizes-perben hozott ítéle-
tében foglalt fizetési kötelezettség rendezése

Bacsó János polgármester: a pénzügyi bizottság ülésén már szétosztott, a jelen ülés elő-
terjesztéseként is szolgáló Legfelsőbb Bírósági ítélet alapján felkérem Gálné Tatár
Máriát, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság tárgy-
körben hozott döntését.
Gálné Tatár Mária képviselő, a  pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság egyhangú
szavazással úgy döntött a Legfelsőbb Bíróság ítélete ismeretében, hogy a képviselő-
testületnek az adósságrendezési eljárás megindítását javasolja. Ezt a döntést elsősor-
ban az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért való, jogszabályban is előírt
kötelezettség indokolja, másrészt az önkormányzat működőképességének biztosítá-
sa, a település üzemeltetésének szükségessége.
Bacsó János polgármester: ő is úgy gondolja, a jelenlegi helyzet csakis adósságrendezés
keretében orvosolható. A bírósági döntés ellen további jogorvoslati lehetőség nincs,
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a pernyertes Olajterv az érintett 10 önkormányzatot a bíróság által elrendelt egye-
temleges fizetési kötelezettségből nem engedi ki.
Sedenszki Imre alpolgármester: így tulajdonképpen eldöntött a helyzet, hiszen az
Raiffeisen Bank Zrt. csak abban az esetben nyújt számunkra hitelt, ha ki enged az
Olajterv az egyetemleges fizetési kötelezettség alól, ami nem történt meg. Az adós-
ságrendezési eljárás véleménye szerint max. 2-3 fordulós lehet, míg a hitelfelvétel 15
évi terhet jelentene az önkormányzat számára.
Horváth László képviselő: alapfeltétel, hogy az intézményeknek mindenképpen mű-
ködniük kell, amit hitelfelvétellel nem lehet maximálisan biztosítani, hiszen még
pontosan azt sem tudjuk, hogy milyen forrásból biztosítanánk a hitel törlesztését.
Bacsó János polgármester: az adósságrendezés megindításával a kicstárban védett
számla jön létre, ide utalják az állami normatíva összegét, ez fedezi az önkormány-
zati kötelezettségek kiadásait. Bár így is megszorító intézkedésekre lesz szükség,
például valószínűleg meg fog szűnni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat folyósí-
tása. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet: egyetértenek-e azzal, hogy az Olaj-
terv-felé fennálló fizetési kötelezettséget adósságrendezéssel teljesítsük?
A napirendi ponthoz hozzá kíván-e még hozzászólni valaki?
Mivel hozzászólásra senki sem jelentkezett, a  polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület  egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül –  az alábbi határozatot hozta:

Ónod  Község Képviselő-testülete
51/2008. (V. 13.) határozata

Tárgy: Felhatalmazás a polgármester részre az adósságrendezési eljárás azonnali
kezdeményezésére, a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30. 025/2008/14. ítéletébe foglalt,
az ún. szennyvizes perhez kapcsolódó fizetési kötelezettség rendezése céljából

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adósságrendezési eljárás azonnali
kezdeményezésére, a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30. 025/2008/14. ítéletébe foglalt, az ún.
szennyvizes perhez kapcsolódó, Ónod Önkormányzatát
a) a bírósági ítéletbe foglalt egyetemleges fizetési kötelezettség alapján 843.940.000 Ft-tal (az-
az nyolcszáznegyvenhárom millió kilencszáznegyven-ezer forinttal),
b) a fenti kötelezettségnek a 10 érintett önkormányzat közötti felosztása alapján, amit Ónod
Képviselő-testülete a 114/2007. (XII. 18.) határozattal jóváhagyott, az Ónod Község Önkor-
mányzatára jutó 110.390.000 Ft-tal (azaz egyszáztíz  millió háromszázkilencven-ezer forint-
tal)
terhelő fizetési kötelezettség rendezése céljából.
2. A Legfelsőbb Bíróság fenti ítélete a jelen határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző

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

Bacsó János polgármester: az ún. TEKI pályázat keretében lehetőségünk nyílna a kas-
tély épületének állagmegőrzésére, melynek keretében lecserélnék annak tetőszerke-
zetét, valószínűleg zsindely kerülne rá. A pályázat önrésze 30% lenne. Kérdésem,
hogy jelen helyzetben nyújtsunk-e be pályázatot a kastély állagmegóvása céljából,
foglalkozzunk-e ezzel a témával?
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A napirendi ponthoz hozzá kíván-e hozzászólni valaki? Mivel hozzászólásra senki
sem jelentkezett, a  polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület  9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül –, 1 tartózkodás mellett támogat-
ja a pályázat benyújtását. Az önrész esetleges biztosítása egy testületi döntés kereté-
ben történik.

Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb, köz-
érdeklődésre számot tartó kérdése, javaslata, hozzászólása?

Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
             polgármester               jegyző

Horváth László      Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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            ÓNOD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  POLGÁRMESTERÉTŐL

Ú
3551 Ónod, Rákóczi  u. 64.  * Tel./Fax:  46 /466-101

E-mail: polgonod@axelero.hu

Ónod Község Önkormányzata valamennyi települési képviselője, és a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok elnökei részére

…………………………………………………………. Képviselő Asszony/Úr részére

Tárgy: Meghívó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt  Képviselő Asszony/Úr  !

Tisztelettel meghívom a 2008. május 13-án, kedden , 17.00 órai,

azaz este öt órai kezdettel

 tartandó rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (3551 Ónod, Rákóczi u. 64.)

Az ülés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: A gyógyszertár  melletti ingatlan (706/1 hrsz.) eladása a Második Esély
felnőtt Oktató Intézmény részére – E.: polgármester
2. napirendi pont: A Legfelsőbb Bíróság ún. szennyvizes-perben hozott ítéletében foglalt fize-
tési kötelezettség rendezése – E.: polgármester
3. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérelmek
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A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok

Ónod, 2008. május 7.
Tisztelettel:

Bacsó János
polgármester


