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

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. május 19-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, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné,
Tarnóczi József, Török János, Vida Miklós képviselő;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;

- meghívottként: Lukács Tibor, RKÖ elnöke.
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Solymosi
Imréné és Kiss Bertalan képviselőket javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a
testület egyhangúlag – 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint
fogadott el –  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  a testület:

1. napirendi pont: A Legfelsőbb Bíróság ún. szennyvizes-perben hozott ítéletében
foglalt fizetési kötelezettség végleges rendezése (adósságrendezéssel vagy hitel
felvétellel)

2. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek

1.napirendi pont: A Legfelsőbb Bíróság ún. szennyvizes-perben hozott ítéletében foglalt
fizetési kötelezettség végleges rendezése (adósságrendezéssel vagy hitelfelvétellel)

Bacsó János polgármester: ma újabb tárgyalásokat folytattam a bankkal, jelenlegi
felajánlásuk 170 millió forint, amelyből az eddigi közel 50 milliós hitel visszafizetése,
továbbá az Olajterv részére a több mint 110 millió átutalása után mintegy 12 millió
forintot használhatunk fejlesztésekre. Ha az egyetemlegesség miatt Ónod maradna
utoljára a fizető önkormányzatok sorában, akkor fenn áll az esélye a
többletfizetésnek, vagyis rajtunk is behajthatná az Olajterv, amit más
önkormányzaton nem tudott, vagy nem akart behajtani. Ezáltal akár több tíz
millióval is nőhetne a tartozásunk. Május 15-ei  keltezéssel kaptunk egy levelet az
Olajtervtől, amelyben 843 millió 940 ezer forintban határozza meg az összkövetelését,
ebből az Ónodra jutó összeg 110 millió 390 ezer forint. Ez a levél is kihangsúlyozza,
hogy ez  a felosztás a tíz érintett önkormányzat részére az egyetemes fizetési



Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 19-én megtartott nyilvános üléséről

3

kötelezettség alóli mentességet nem eredményez. Az Olajterv a levele szerint május
22-ig vár, utána a nem fizető önkormányzatok ellen a teljes összegre, az
egyetemlegesség jegyében indítja a végrehajtási eljárást.
Ezek ismeretében, vagyis a többletfizetés veszélyének tudatában kell meghoznunk a
végleges döntésünket.
(Az Olajterv 2008. május 15-ei keltezésű levele a jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kiss Bertalan képviselő: amint tudjuk, a Raiffeisen Bank is azon dolgozik, hogy az
Olajterv engedje ki az önkormányzatokat az egyetemlegességből. A falu fejlesztésére
fordítható összeg is jól jönne, hiszen a jelenlegi pályázati benyújtási ciklus 2013-ig
tart, amit ki kell használnunk. Ha viszont valóban adósságrendezés alatt állnánk,
mindenfajta fejlesztésről le kellene mondanunk.
Sedenszki Imre alpolgármester: az adósságrendezésre lehet, hogy nem minden érintett
(hitelező) jelentkezik be első körben, így ez elhúzódhat, viszont a hitelfelvételt nem
támogatom, mert ha nem tudjuk fizetni a törlesztő részleteket, akkor ugyanúgy jön –
már kényszerből – az adósságrendezés.
Bacsó János polgármester: hitel felvétele esetén mi mérjük fel a saját vagyonunkat,
viszont az adósságrendezéssel kapunk egy pénzügyi biztost, ő fog diktálni és egy
évre visszamenőleg minden kötelezettségvállalást ellenőrizhet. Az adósságrendezés
mellett szóló korábbi pozitívum, miszerint az állam segít biztosítani az
önkormányzat alapvető működési feltételeit, csak abban az esetben érvényes, ha
jogosultak vagyunk az ÖNHIKI-re. Viszont éppen a közelmúltban derült ki, hogy
önkormányzatunk erre nem jogosult.
dr. Üveges István jegyző: valóban, az adósságrendezés alatt működési tánogatást
csak az az önkormányzat igényelhet az idei költségvetési törvény alapján, amelyik
egyébként jogosult lenne az önhibáján kívüli okból hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok támogatására is. Vagyis az adósságrendezés alatt sem lenne
biztosított az állam által az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.
Sedenszki Imre alpolgármester: bármilyen döntést is leszünk kénytelenek hozni, arra
helytálló lesz a megállapítás, hogy „jó szándékú, de hibás a döntés” - a mostani
helyzet pont ilyen.
dr. Üveges István jegyző: a legtöbb önkormányzati tulajdon közterület, de sajnos bármi
támadható, bár elméletben az adósságrendezésbe csak forgalomképes ingatlan
vonható be. Arról nem is beszélve, hogy az adósságrendezéssel teljesen megállna a
fejlődés Ónodon, éppen az Európai Uniós támogatások idején esne el a település ezen
forrásoktól.
Bacsó János polgármester: az adósságrendezés érinthetné a 13 belterületi ingatlant, a két
szolgálati lakást és a külterületi ingatlanokat is. Ha beleszámoljuk, hogy a
továbbiakban nem adhatnánk be semmilyen fejlesztésre pályázatot, akkor ez
nagyságrendileg kb. 100 millió forint ’veszteséget’ jelentene az adósságrendezéssel.
Tarnóczi József képviselő: jó lett volna, vagy most jó lenne készíttetni egy
válságmenedzselési tervet, hogy hogyan lehet kezelni ezt a pénzügyi problémát és a
leghatékonyabban megoldani. A bank által fejlesztésre felajánlott pénzt pedig
lehetőség szerint a legmagasabb arányban mindig vissza kell forgatni a pályázati
alapba, hiszen ez az összeg hamar el fog fogyni. Kérdés azonban, hogy mennyire
rugalmas, lehívható-e ez a felajánlás.



Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 19-én megtartott nyilvános üléséről

4

Bacsó János polgármester: igen, ki kell dolgoznunk valamilyen stratégiát a helyzet
mielőbbi megoldása érdekében, bár a bank által felajánlott 1 év türelmi idő, a
hiteltörlesztés elkezdésére, ad egy kis felkészülési időt számunkra. A fejlesztésre
ajánlott összeg természetesen rugalmas, van lehetőség a visszapótlásra.
Solymosi Imréné képviselő: ha felvesszük a hitelt, akkor a jövő évben jogosultak
lehetünk az ÖNHIKI-re?
Bacsó János polgármester: ezt nehéz most megmondani.
A polgármester felkérte Gálné Tatár Máriát, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság vonatkozó döntését.
Gálné Tatár Mária pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság javasolja elfogadni a
hitelfelvételt, és ily módon teljesíteni az Olajterv felé fennálló fizetési kötelezettséget.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel
hozzászólásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület 7 igen szavazat, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:

Ónod  Község Képviselő-testülete
52/2008. (V.  19.) határozata

Tárgy: Jogerős és végrehajtható bírósági határozatba (a Legfelsőbb Bíróság ítélete az
ún. szennyvizes perben) foglalt fizetési kötelezettség rendezése hitelfelvétellel

Ónod Község Képviselő-testülete

1. a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI.  30.025/2008/14. számú ítélete alapján az Olajterv
Fővállalkozó és Tervező  Zrt. (székhely:  1036 Budapest, Lajos út. 103.)  felé fennálló
tartozását, mint jogerős és végrehajtható bírósági határozatba foglalt fizetési kötelezettségét
170.000.000 Ft  (azaz százhetven millió forint) összegű hitelfelvétellel  kívánja rendezni,  a
Raiffeisen Bank Zrt. közreműködésével;
2. Ez a hitelfelvétel szolgál
- a bankkal jelenleg érvényben lévő, 2007. május 7-én MH-03/2007 számon kötött
multicurrency kölcsönszerződésből eredő  hitel kiváltására,
- az Olajterv Zrt. felé fennálló fizetési kötelezettség rendezésére, és
- a fennmaradó összeg erejéig  településfejlesztésre;
3.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti pontokba foglalt jogügylethez
kapcsolódó okiratok,  közöttük a hitelfelvételről szóló szerződés aláírására; az aláírt szerződés
jelen határozat mellékletét képezi;
4. A hitelfelvétel során a képviselő-testület figyelembe vette a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 88. §  (2) bekezdésébe előírt rendelkezést is.
Felelős: polgármester, jegyző

2. napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek
A) Hősök Napja
Bacsó János polgármester: Drahos István, mint Ónodról elszármazott katonatiszt
ismételt megkeresése alapján május 24-én a Hősök Napja alkalmából koszorúzás lesz
az I. és II. világháborús hősök tiszteletére, ahol Sedenszki Imre alpolgármester fog
beszédet mondani az önkormányzat nevében, miután az eredetileg erre felkért
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Tarnóczi József képviselő időben jelezte, hogy sajnos azon a napon nem tud
munkahelyi elfoglaltsága miatt az ünnepségen beszédet mondani.

B) TEKI pályázat a Kastély állagmegóvása céljából
Bacsó János polgármester: az elmúlt testületi ülés alkalmával ismertettem a Kastély
tetőszerkezetének kicserélésére vonatkozó pályázati lehetőséget. Annyi változás
történt, hogy kiderült: nem 30% az önrész mértéke, hanem 40%, mivel nem vagyunk
hátrányos helyzetű települési besorolásban. Így elálltam a pályázat beadásától.
(Ezt a testület egyhangúlag tudomásul vette.)

C) Tarnóczi József javaslata
Tarnóczi József képviselő: külsős szakértő bevonása lehetséges lenne-e, hogy ez a
pártatlan pénzügyi szakértő világítaná át az önkormányzat gazdálkodását.
Bacsó János polgármester: fogunk készíteni egy válságtervet, amelybe külsős
szakemberek bevonása is megoldható, ezt kb. szeptember végéig teljesíteni tudjuk.
Sedenszki Imre alpolgármester: a szeptember 15-ei határidő nem szerencsés, mert
szeptember az iskolakezdés időpontja is.
Tarnóczi József képviselő: javasolom a kérdést szavazásra bocsátani, illetve határozatba
foglalni.
Bacsó János polgármester: a javaslatoz kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod  Község Képviselő-testülete
53/2008. (V.  19.) határozata

Tárgy: Felhatalmazás a polgármester részére egy független szakértő megbízására az
önkormányzat gazdálkodásának átvilágítására

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert egy független pénzügyi szakértő
megbízására, az önkormányzat gazdálkodásának átvilágítása céljából.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2008. szeptember 15.

Bacsó János polgármester: van-e egyéb hozzászólás, vagy javaslat?
Sedenszki Imre alpolgármester: a község több lakója is megkeresett azzal a kérdéssel,
hogy az önkormányzat miért nem szolgáltatott áramot a búcsúsok számára és miért
nem volt búcsú. Tudomásom szerint ez nem is az önkormányzat feladata.
Bacsó János polgármester: a hivatalban sem engem, sem mást nem kerestek meg
hasonló kéréssel, így nem is tudtam intézkedni a fennálló probléma orvoslása
érdekében. Egyébként – megkeresés esetén – tudtunk volna áramot biztosítani,
hiszen a vásártéri cédulaházban rendelkezésre áll 3X32 amper, sőt óra is van, mellyel
a fogyasztás mértéke is nyomon követhető.
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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.

K.m.f.

  Bacsó János dr. Üveges István
                polgármester jegyző

Solymosi Imréné      Kiss Bertalan
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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            ÓNOD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  POLGÁRMESTERÉTŐL

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
önkormányzatok elnökei részére

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

Tárgy: Meghívó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt  Képviselő Asszony/Úr  !

Tisztelettel meghívom a 2008. május 19-én, hétfőn , 19.00 órai,

azaz este hét órai kezdettel

 tartandó rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésre.

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

Az ülés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: A Legfelsőbb Bíróság ún. szennyvizes-perben hozott ítéletében
foglalt fizetési kötelezettség végleges rendezése (adósságrendezéssel vagy hitel
felvétellel) – E.: polgármester

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok

Ónod, 2008. május 19.
Tisztelettel:

Bacsó János
polgármester
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