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

Ónod Község Képviselő-testülete
2008. július 3-án megtartott

 rendkívüli nyilvános üléséről

Megalkotott rendeletek:
8/2008. (VII. 04.) rendelet: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályai-
ról szóló 10/1993.  (XI. 22.) rendelet módosításáról
9/2008. (VII. 04.) rendelet: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2003. (IV. 29.) rendelet módosításáról
10/2008. (VII. 04.) rendelet: az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.
15.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:
58/2008. (VII. 3.) határozat: A sajóládi székhelyű Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat társulási szerződésének jóváhagyása
59/2008. (VII. 3.) határozat: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodá-
sának 8. számú módosítása (inkasszó biztosítása a Társulásnak az esetleges tartozásunk
beszedésére)
60/2008. (VII. 3.) határozat: A polgármesteri hivatal alapító okiratának kiegészítése az alap-
tevékenységi szakágazattal
61/2008. (VII. 3.) határozat: Az ónodi közoktatási intézményben a 2008/2009-es tanévben
indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
62/2008. (VII. 3.) határozat: Szándéknyilatkozat az ónodi általános iskolában a magyar-
angol két tanítási nyelvű képzés bevezetésére a 2008/2009-es tanévtől kezdődően
63/2008. (VII. 3.) határozat: Az 57/2007. (VII. 16.) számú, a  „Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda  alapító okira-
tának módosítása, tekintettel az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
létrehozására” tárgykörű határozat módosítása (államháztartási szakágazati szám miatt)
64/2008. (VII. 03.) határozat: Szándéknyilatkozat az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társuláshoz Igrici, esetleg Újcsanálos, továbbá esetleg Hernádnémeti önkor-
mányzatai csatlakozásának elfogadásáról, valamint Sajópetri tagsági jogviszonyának meg-
szüntetéséhez
65/2008. (VII. 03.) határozat: Solymosi Imréné képviselő határozati javaslatának elutasítása
(új tárgyalásokat javasolt, azért, hogy a 2008/2009-es tanévtől a közoktatási intézményfenn-
tartó társulásban Ónod ne székhelytelepülés, hanem tagtelepülés legyen, az emiatti állami
többlettámogatás megszerzése miatt)
66/2008. (VII. 03.) határozat: Az 57/2008. (VI. 12.) számú, „Pályázat benyújtása a feladatel-
látás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti többletkiadásokhoz
való  központi költségvetés általi hozzájárulás megszerzése céljából” tárgykörű határozat
kiterjesztése a közoktatási intézményfenntartó társulás ónodi székhelyintézményét érintő
munkavállalókra
67/2008. (VII. 03.) határozat: Pályázat benyújtása helyi közmunkaprogram megvalósítása
céljából
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Ónod Község Önkormányzata
 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. július 3-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, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselő;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők jelenléti
aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üve-
ges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sedenszki Imre alpolgármestert és Horváth László
képviselőt javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testület egy-
hangúlag – 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, illetve plusz egy napirendi pont felvé-
telére, amelyet az alábbiak szerint, egyhangúlag –  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül –, fogadott el  a testület:

1. napirendi pont: jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirendi pont: a vagyonrendelet módosítása
3. napirendi pont: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rende-

let módosítása
4. napirendi pont: Miskolci Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-

sa
5. napirendi pont: a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
6. napirendi pont: az ónodi közoktatási intézményben a 2008/2009-es tanévben indít-

ható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
7. napirendi pont: az ónodi iskolában a két tannyelvű képzés (angol) beindítása
8. napirendi pont: az ónodi iskolában a szegregált osztályok megszüntetése
9. napirendi pont: az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása
10. napirendi pont: az Ónod-Sajópetri Intézményfenntartó Társulás bővítéséről szóló ha-

tározat (szándéknyilatkozat) kiegészítése, új tagtelepülések miatt
11. napirendi pont: a költségvetési rendelet módosítása
12. napirendi pont: létszámleépítés miatti pályázat benyújtása a kincstárhoz
13. napirendi pont: közmunkaprogram pályázat beadása, határozat önrészről
14. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági kérel-

mek
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1. napirendi pont: jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

A.\ Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
dr. Üveges István jegyző: ismerteti, hogy a korábbi testületi döntést megküldte Sajóládnak, de
ők nem fogadják el a javaslatunkat, vagyis a sajóládi központtal működő családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat nem kíván módosítani az Ónodon tartott ügyfélszolgálati renden.
Nem akarják biztosítani a napi szinten történő jelenlétet, hiszen – tájékoztatásuk alapján – a
szolgálat jól működik, az Állami Számvevőszék vizsgálata is megfelelőnek találta. Ónod
számára tett javaslatuk, hogy fogadjuk el a fennálló helyzetet, írjuk alá a szerződést.
Sedenszki Imre alpolgármester: emlékeztette a testületet, hogy korábban felmerült a szolgálat-
váltás lehetősége, amennyiben Sajóláddal nem sikerül a megegyezés.
Bacsó János polgármester: ismertette a jelenlegi helyzetet, vagy beletörődik Ónod az adott heti
két alkalomba, alkalmanként 4 órában, vagy keresi az új lehetőségeket. Kéri, hogy a képvi-
selő-testület engedélyezze a tárgyalások megkezdését a Felsőzsolca-i társulással, ahonnan
az 1 fő valószínűleg állandóan biztosított lenne.
Sedenszki Imre alpolgármester: feltette a kérdést, hogy nem késő-e megkezdeni a tárgyaláso-
kat.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy Sajóláddal a felmondási határidő 3 hónap, így még
van mód a változtatásra.
dr. Üveges István jegyző: felhívta a figyelmet a váltás anyagi jellegű költségeire, miszerint
jelenleg Ónod nem fizet a sajóládi szolgáltatásért, de az állandó 1 fő jelenléte többletköltsé-
get igényelhet.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint feltétlenül szükség van a 8 órás munkatársra,
hiszen a tapasztalatok igazolják, hogy a részmunkaidős jelenlét nem elégíti ki az igényeket.
Bacsó János polgármester: egyetért a képviselői véleményekkel. Feltette a kérdést, hogy a na-
pirendi ponthoz kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel hozzászólásra senki sem jelentke-
zett, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést, a felvetést, hogy egyetért-e a
képviselő-testület az új családsegítő és gyermekvédelemi szolgálat keresésével. A testület
ezt egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
Továbbá a  napirendi ponthoz kapcsolódóan Bacsó János polgármester szavazásra bocsátot-
ta, hogy ideiglenesen, a 2008. évre vonatkozóan elfogadható-e a Sajólád által tett ajánlat
(heti 2 x 4 óra jelenlét biztosítása), és így aláírható-e a szerződés.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta:

 Ónod Község Képviselő-testülete
58/2008. (VII. 3.) határozata

Tárgy: A sajóládi székhelyű Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási
szerződésének jóváhagyása

A képviselő-testület a sajóládi székhelyű Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási
szerződését a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgár-
mestert az aláírására.

B.\ Költségtakarékossági átvizsgálás szakértő bevonásával
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a korábbi testületi döntésnek megfelelően  önkor-
mányzat költségcsökkentési célzattal történő átvizsgálására a szakértő kijelölése és megbí-
zása megtörtént. A feladatra az önkormányzat könyvvizsgálója lett felkérve, a beszámoló
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kb. 1,5 – 2 hét múlva kerülhet elkészült állapotban a testület elé. A vizsgálat költsége 80.
000.- Ft.
Ezután a polgármester feltette a kérdést, hogy a ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, így lezárta a pont vitáját.

C.\ ÉMOP-4.1.1/A-2008-0103, egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése c. pályázat
Bacsó János polgármester: az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében pályázat ke-
rült benyújtásra a gyermek- és fogorvosi rendelő felújítása és szolgáltatás fejlesztés céljából.
A fejlesztés teljes költsége kb. 69 millió forint, ennek önrésze 7 millió forint. Sikeres pályá-
zati elbírálás esetén lehetőség nyílna külső és belső renoválásra, akadálymentesítésre, illet-
ve az informatikai rendszer fejlesztésére, az úgynevezett IT rendszer fejlesztésére, hogy az
alkalmas legyen az intézményközi informatikai integrációra. Kérdése a képviselő-testület
felé, hogy nyertes pályázat esetén vállalható-e a feltételek teljesítése.
A polgármester feltette a kérdést, hogy a ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszó-
lalásra senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad-
ta.

D.\ ÉMOP-4.2.2-2007-0180, „Óvoda akadálymentesítése Ónodon” c. pályázat
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a sikeresen megnyert pá-
lyázaton 9. 844. 706.- forint összegű támogatást ítéltek meg. Ezen összegből megvalósítható
az épület teljes akadálymentesítése (fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés egy-
aránt), ill. a főbejárat ismét az eredeti helyére kerülne vissza, ugyan 1 csoportszoba elvész,
így 3 csoportszoba lesz, ennek oka, hogy minden az előírások szerint kerülhessen kialakí-
tásra. Bár a Támogatási Szerződés még nem került aláírásra, de a megvalósítást még a nyári
szünet ideje alatt el kell végezni. Az Aventis Consult Kft. vállalta a teljes lebonyolítást.
A polgármester feltette a kérdést, kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját.

E.\ AVOP-3.5.2-2006-10-0191/5.05, ’”Ónod településképének kialakítása” c. pályázat
Bacsó János polgármester: elmondta a Tisztelt Képviselőknek, hogy a pályázat megvalósítása
befejeződött, az elszámolás is megtörtént. Az elszámolás még az ügyintézés folyamatában
van, de a MVH. tájékoztatása alapján várható hiánypótlásra felszólítás, illetve a későbbiek
folyamán a teljesítés ellenőrzése. A ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, így a polgármester lezárta a pont vitáját.

F.\ AVOP-3.5.2-2006-10-0190/5.05, „Ónod település info-kommunikációs rendszerének
kialakítása” c. pályázat
Bacsó János polgármester:  az információs táblák, útbaigazító táblák és házszámtáblák még
gyártás alatt vannak, a végső megvalósítás határideje 2008. július 30., ekkorra az elszámo-
lást is be kell fejezni. A pályázat elfogadásának feltétele, hogy a házszámtáblák a fenti ha-
táridőre minden lakóépületen jól látható módon ki legyenek helyezve.  Az útbaigazító táb-
lák részletes Ónod térképpel lesznek ellátva, ezek tartószerkezetei szintén készülnek. A
ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így a pol-
gármester lezárta a pont vitáját.
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G. \ EMVA – ún. falubuszos pályázat, ill. ÉMOP-3.1.3 – Kastélykert utca leaszfaltozása c.
pályázat
Bacsó János polgármester: a Kastélykert utca leaszfaltozására irányuló pályázatunkat befo-
gadták és ÉMOP-3.1.3-2008-0340 számon iktatták.
A 9+1 személyes kisbusz beszerzésére irányuló pályázat beadásra került, egyelőre sem a
befogadásról, sem hiánypótlásról nem kaptunk értesítést.
A ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így a pol-
gármester lezárt a pont vitáját.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a lejárt határidejű határo-
zatokról tett beszámolót elfogadja-e a Képviselő-testület.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad-
ta a tájékoztatást.

2. napirendi pont: a vagyonrendelet módosítása

dr. Üveges István jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a miskolci kistérség belső ellenőrei
a tavalyi átfogó ellenőrzéshez kapcsolódóan utóellenőrzést tartottak, melynek során merült
fel a vagyonrendelet módosításának igénye. Megköszönte a két pénzügyes munkatárs
munkáját, amelyet az utóellenőrzés során végeztek.
A vagyonrendeletben meg kell határozni azt az összeget, amely feletti értékű ingatlant csak
nyilvános tárgyaláson értékesítve lehessen eladni. A javaslat: 20 millió forintos összeg meg-
állapítása. Solymosi Imréné képviselő: mi a versenytárgyalás?
dr. Üveges István jegyző: közbeszerzési eljárás keretében meghirdetni az eladásra szánt épü-
letet és úgy eladni.
Bacsó János polgármester: ebbe az összegkeretbe pusztán kettő önkormányzati tulajdonú in-
gatlan tartozik bele: a kastély épülete, illetve a kultúrház épülete. Habár a két szolgálati la-
kás és a külterületen elhelyezkedő 10 hektár termőföld is nagy értéket képvisel, mégsem
kell ide sorolni.
A napirendi ponthoz kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel felszólalásra senki sem jelent-
kezett, így a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint egyetért-e a Tisztelt
Képviselő-testület a vagyonrendelet ily módon történő módosításával, illetve a javasolt 20
millió forintos értékhatárral.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
8/2008. (VII. 4.) rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/1993.  (XI. 22.) rendelet módosításáról

l. §

Az önkormányzat 2008. évi vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/1993. (XI. 22.) rendelet 6.§ (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A 20 millió forintnál nagyobb értékű ingatlant értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a
vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű)
versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.”
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2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János                                                                 dr. Üveges István
polgármester      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. július 4-én.
dr. Üveges István jegyző

3.napirendi pont: az önkormányzati SzMSz-ről szóló rendelet módosítása

dr. Üveges István jegyző: a miskolci kistérségi belső ellenőri utóellenőrzés kapcsán felmerült
probléma javításaként a Szervezeti és Működési Szabályzatban pontosan rögzíteni kell,
hogy ki látja el a belső ellenőri feladatokat.  Ezzel kellene bővülnie az önkormányzati
SzMSz-nek.
Bacsó János polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi
ponthoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátott a kérdést, misze-
rint a fent említett bővítéssel módosítható-e az önkormányzat szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendelet.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi rendeletet alkotta:

Ónod  Község Képviselő-testülete
9/2008. (VII. 4.) rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 29.) rendelet
módosításáról

1. §

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 29.) rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 6. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„ (4) …
Az együttműködési megállapodás alapján végzett belső ellenőrzések esetében a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet szerinti belső ellenőrzési feladatokat a
Miskolci Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője, illetve az általa felhatalmazott sze-
mély látja el.”

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

Bacsó János polgármester dr. Üveges István jegyző
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A rendelet kihirdetve 2008. július 4.
dr. Üveges István jegyző

4.napirendi pont: Miskolci Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

dr. Üveges István jegyző: a miskolci kistérségi társulás megkereste önkormányzatunkat, hogy
a társulási megállapodást szükséges kiegészíteni, az azonnali beszedési megbízás alkalma-
zásának belefoglalásával, amennyiben a kistérségi tagoknak tartozása állna fenn egymás
felé és az adós fél nem hajlandó kifizetni, akkor a másik fél részéről inkasszó alkalmazan-
dó., illetve a határozatban részletezettek szerint.
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezet a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint egyetért-e a
képviselő-testület a társulási megállapodás fent részletezett módosításával.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
59/2008. (VII. 3.) határozata

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 8. számú módo-
sítása (inkasszó biztosítása a Társulásnak az esetleges tartozásunk beszedésére)

Ónod Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társu-
lási Megállapodásának 8. számú módosításáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács 31/2008
(IV.25) számú határozatában foglaltakra tekintettel és következő határozatot hozza:

Ónod Képviselő-testülete jóváhagyja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapo-
dásának 8. számú módosítását az alábbiak szerint:

1. A Társulási megállapodás VI. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:
„VI. A Társulás gazdálkodása, vagyona”

2. A Társulási Megállapodásban az „alap” kifejezés a „keret” kifejezésre módosul.

3. a Társulási megállapodás VI. fejezete egy új mondattal kiegészül:
„ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén –a Társulási
Tanács döntése alapján- a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásá-
ban azonnali beszedése megbízás –inkasszó- alkalmazandó”

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosított szöveggel való aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedé-
sek megtételére.
Felelős: jegyző

5. napirendi pont: a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása

dr. Üveges István jegyző: az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében felsőbb szintű
jogszabályok az év elejétől átalakították az egyes szervezetek, állami, önkormányzati in-
tézmények, vállalkozások szakágazati besorolását, ún. TEÁOR számát. Ez semmilyen ér-
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demi változással nincs a mindennapi működésre, de az alapító okiratokat ki kell bővíteni,
illetve módosítani szükséges az alaptevékenységi szakágazati számot az alábbiak szerint:
„841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevé-
kenysége”
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdés, miszerint egyetért-e a
képviselő-testület a polgármesteri hivatal alapító okiratának fent részletezett módosításával
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
60/2008. (VII. 3.) határozata

Tárgy: A polgármesteri hivatal alapító okiratának kiegészítése az alaptevékenységi szak-
ágazattal

Az  5/2008. (I. 09.) határozattal  elfogadott Ónod Község Képviselő-testülete Polgármesteri
Hivatala  Alapító Okirata az alábbi, új, 10. ponttal egészül ki:

„10. Alaptevékenységi szakágazat 2008. január 1-től:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”
Felelős: jegyző

6. napirendi pont: az ónodi közoktatási intézményben a 2008/2009-es tanévben indítható
osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása

Bacsó János polgármester: felkéri Vida Miklóst, az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse
az oktatási bizottság döntését.
Vida Miklós az oktatási bizottság elnöke: ismertette az oktatási bizottság döntését, mely szerint
az oktatási bizottság egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– elfogadta a 2008/2009-es tanévre vonatkozó osztálylétszámot, illetve osztályösszevonást,
valamint azt, hogy az óvodában marad a jelenleg is működő négy csoport.
Bacsó János polgármester: a mellékelt táblázat alapján megállapítható, hogy az indítható osz-
tályok száma 11, melyből az elsőben, a harmadikban és a negyedikben párhuzamos osztá-
lyok, minden további évfolyamon elegendő egy osztályt indítani. A 11 osztály mellett két
(alsós) napközis csoport, illetve a felső tagozatban egy tanulószoba működtetése szükséges.
Így a 2008/2009-es tanévre az iskolában az ideális indítható csoportok száma 14.
Másik eldöntendő kérdés az óvodában indítható csoportok száma. Az óvodai csoportok
magas létszámmal működnek, de ezt a létszám keretet az OKÉV engedélyezi. Kérdés, hogy
módjában áll-e az önkormányzatnak egy ötödik óvodás csoport beindítása a magas lét-
számra való tekintettel.
Solymosi Imréné képviselő: változatlanul fenntartja a véleményét, miszerint aggályos a nyol-
cadik osztály összevonása, hiszen a végzős osztály így 33 fős lenne, ami nagyon magas
szám.
Tarnóczi József képviselő: mennyi többletkiadás jelentene, ha a nyolcadik évfolyam nem ke-
rülne összevonásra?
Solymosi Imréné képviselő: ez kb. 2,3 millió forint lenne.
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Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi
ponthoz? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a
kérdést, miszerint elfogadható-e a 2008/2009-es tanévre vonatkozó osztálylétszámok illetve
az óvodai csoportok száma.
A testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi határo-
zatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
61/2008. (VII. 3.) határozata

Tárgy: Az ónodi közoktatási intézményben a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok,
tanulócsoportok számának meghatározása

I.
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda székhelyintézményében, vagyis az ónodi általános
iskolában (Ónod, Nyéki u. 4.) indítható osztályok, tanulócsoportok száma:

Évfolyam osztály Osztály
létszám

Két főnek
számít

Számított
létszám

Osztály kialakí-
tásnál együttes
létszám

1 1.a 19 1 20 20
1 1.b 19 - 19 19
2 1. 19 5 24 24
3 3.a 20 8+ 1fő 3-

nak
29 29

3 3.b 15 7 22 22
4 4.a 14 10 24 24
4 4.b 13 7 20 20
5 1. 25 6 31 31
6 1. 27 7 34 34
7 1. 25 - - 25
8 1. 33 - - 33

A táblázatban szereplő létszám alapján megállapítható, hogy az indítható osztályok száma 11 osztály
/ melyből az elsőben, a harmadikban és a negyedikben párhuzamos osztályok, minden többi évfolya-
mon elegendő egy osztályt indítani.
A 11 csoport mellett két napközis csoport / alsós /, valamint felsőben egy tanulószoba működtetése
szükséges.
Így a 2008/09-es tanévre az iskolában az indítható csoportok száma: 14.

II.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda tagintézményében, vagyis az ónodi
óvodában (Homok-Vár Óvoda, Ónod, Iskola u. 2.) indítható csoportok száma: 4 csoport.
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7. napirendi pont: az ónodi iskolában a két tanítási nyelvű képzés (angol) beindítása

Bacsó János polgármester: felkérte Vida Miklóst az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse
az oktatási bizottság döntését.
Vida Miklós, az oktatási bizottság elnöke: elmondta, hogy az oktatási bizottság egyhangúlag – 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatja a két tanítási nyelvű kép-
zés bevezetését az ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy amennyiben megvalósul minden feltétel, abban az
esetben támogatja a képzés bevezetését.
Tarnóczi József képviselő: feltette a kérdést, hogy ez finanszírozási kényszer, vagy lehetséges-
e, hogy elsőtől megvalósuljon egy ún.  „sima” angol oktatás.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy amennyiben, mint két tannyelvű képzés indul, ab-
ban az esetben ez plusz 1,2 millió forint normatívát jelent, mintha egyszerűen angol nyelv-
órák lennének beiktatva a tantervbe.
Horváth László képviselő: ismertette, hogy egyik jelentős előnye a két tanítási nyelvű képzés-
nek az, hogy első osztályos korukban még nagyon képlékenyek és fogékonyabbak a gyer-
mekek az új ismeretekre befogadására.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a napirendi
pontot, miszerint támogatható-e a két tanítási nyelvű képzés beindítása az ónodi általános
iskolában.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
62/2008. (VII. 3.) határozata

Tárgy:  Szándéknyilatkozat az ónodi általános iskolában  a magyar-angol két tanítási nyel-
vű képzés bevezetésére a 2008/2009-es tanévtől kezdődően

A képviselő-testület, mint fenntartó kinyilvánítja szándékát, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola és Óvoda székhelyintézményében, vagyis az ónodi általános iskolában (Ónod, Nyéki u. 4.)  a
2008/2009-es tanévtől kezdődően bevezeti a magyar-angol két tanítási nyelvű képzést.

8. napirendi pont: az ónodi iskolában a szegregált osztályok megszüntetése

Bacsó János polgármester: felkérte Vida Miklóst az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse
az oktatási bizottság ülésén elhangzottakat.
Vida Miklós, az oktatási bizottság elnöke: elmondta, hogy javasolta a napirendi pont elnapolá-
sát, mindaddig, amíg a hivatalos szakértői vélemény meg nem érkezik, amely a sajátos ne-
velési igényű oktatás feltételeinek meglétét, törvényes működését vizsgálja az ónodi iskolá-
ban. A javaslatot az oktatási bizottság tagjai egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadták. Vida Miklós itt is javasolja a napirendi pont vitájának
elnapolását.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Mivel felszólalás-
ra senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátott a napirendi pont elnapolásá-
nak kérdését.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meg-
szavazta a napirendi pont vitájának elnapolását az átfogó szakértői vélemény elkészültéig.
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9. napirendi pont:az oktatási intézmény alapító okiratának módosítása

dr. Üveges István jegyző: az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében felsőbb szintű
jogszabályok az év elejétől átalakították az egyes szervezetek, állami, önkormányzati in-
tézmények, vállalkozások szakágazati besorolását, ún. TEÁOR számát. Ez semmilyen ér-
demi változással nincs a mindennapi működésre, de az alapító okiratot ki kell bővíteni, il-
letve módosítani szükséges az alaptevékenységi szakágazati számot az alábbiak szerint:
851020 – óvodai nevelés, 852010 – alapfokú oktatás.
A két tanítási nyelvű képzés beindításával, az emiatti névváltozással kapcsolatos módosí-
tást javasolja majd az új közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodása
elfogadásával egyidejűleg beépíteni az alapító okiratba. Ez a közeljövőben, még ebben a
hónapban valószínűleg meg is valósul. Most tehát csak az alaptevékenységi szakágazati
szám változása miatt kell módosítani az alapító okiratot.

Bacsó János polgármester: felkérte Vida Miklóst az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse
az oktatási bizottság álláspontját a napirendi ponttal kapcsolatban.
Vida Miklós, az oktatási bizottság elnöke: az alapító okirat módosítását az oktatási bizottság
egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.

Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, miszerint
elfogadja-e a képviselő-testület az alapító okirat módosítását a fent részletezettek szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
63/2008. (VII. 3.) határozata

Tárgy:  Az 57/2007. (VII. 16.) számú, a „Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvodaalapító okiratának módosítása,
tekintettel az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására”
tárgykörű határozat módosítása (államháztartási szakágazatszám miatt)

Az 57/2007. (VII. 16.) számú, a „Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvodaalapító okiratának módosítása, tekintet-
tel az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására” tárgykörű
határozat melléklete ( a tényleges alapító okirat), 22. pontjának szövege az alábbira módo-
sul:

„22. Szakágazati besorolás (államháztartási szakágazat szám) 2008. január 1-től:

851020 – óvodai nevelés
852010 – alapfokú oktatás

Felelős: jegyző
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10. napirendi pont: az Ónod-Sajópetri Intézményfenntartó Társulás bővítéséről szóló
határozat (szándéknyilatkozat) kiegészítése, új tagtelepülések miatt

Bacsó János polgármester: a legutóbbi testületi döntésen döntés született a közoktatási intéz-
ményfenntartó társulásról, amely szerint a társulás tagja kíván lenni Igrici és Hernádnéme-
ti. Időközben újabb település, Újcsanálos fejezte ki – az előzetes tárgyalásokat követően – a
csatlakozási szándékát, testületi határozat formájában. Bár Hernádnémetinek van testületi
határozata a csatlakozás szándékáról, az információink szerint ott önkormányzaton belül
újabb egyeztetések folynak, ma még nem biztos a csatlakozásuk. Javaslat a szándéknyilat-
kozat kibővítése, mely szerint feltételesen Újcsanálos és szintén feltételesen Hernádnémeti
is szerepeljen benne, ezzel adott a lehetőség a jövőbeni változtatásra.
Felkérte Vida Miklóst az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse az oktatási bizottság
döntését.
Vida Miklós, az oktatási bizottság elnöke: az intézményfenntartó társulás bővítésére vonatkozó
javaslatot az oktatási bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nél-
kül elfogadta.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e a napirendi ponthoz valaki hozzá-
szólni.
Solymosi Imréné képviselő: határozati javaslatot tesz, miszerint kerüljön újbóli szavazásra az a
kérdés, hogy Ónod esetleg tagintézményként legyen része egy intézményfenntartó társu-
lásnak, hiszen ezáltal közel 6 millió forinttal több állami támogatást kapnánk.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a módosító
indítványt, akar-e arról szavazni.
A testület egyhangúlag elfogadta az indítványt.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint, ha ugyanolyan feltételekkel tudna Ónod
tagintézmény lenni, mint amilyen lehetőségeket gesztorként kínál a tagok részére, akkor
jobb anyagi feltételek válnának elérhetővé.
Tarnóczi József képviselő: álláspontja szerint, nem kell feltétlenül tagintézménynek lenni, de
mindenféleképpen meg kell alaposan vizsgálni ezt a lehetőséget is.
Bacsó János polgármester: továbbra is fenntartja az oktatási bizottság ülésén elmondott véle-
ményét, továbbá elmondja, hogy képviselő-testületi döntés függvénye, hogy székhelyin-
tézmény vagy tagintézmény lesz-e Ónod.
Ezután feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátott az első kérdést, miszerint elfo-
gadja-e a képviselő-testület az oktatási intézményfenntartó társulás bővítésére vonatkozó
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
64/2008. (VII. 03.) határozata

Tárgy:  Szándéknyilatkozat az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz
Igrici, esetleg Újcsanálos, továbbá esetleg Hernádnémeti önkormányzatai csatlakozásának
elfogadásáról, valamint Sajópetri tagsági jogviszonyának megszüntetéséhez
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1. A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy az Ónod-Sajópetri Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társuláshoz az alábbi települési önkormányzatok csatlakozását elfogadja 2008.
augusztus 30. nappal:
1. Igrici,
2. esetleg Újcsanálos, továbbá
3. esetleg Hernádnémeti.

2. A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy hozzájárul az 1. pontnak megfelelően bő-
vült társulásból Sajópetri kiválásához 2008. augusztus 31. nappal;
Felelős: jegyző

Ezt követően Bacsó János polgármester  szavazásra bocsátotta Solymosi Imréné azon képvi-
selői indítványát, miszerint Ónod tagintézményként vegyen majd részt az új intézmény-
fenntartó társulásban, és nem mint székhelyintézmény. Erre a kérdésre a képviselő-testület
tagjai közül 5 fő nemmel szavazott, 3 fő igennel, 2 fő tartózkodott.
Ennek megfelelően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózko-
dás mellett az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
65/2008. (VII. 03.) határozata

Tárgy: Solymosi Imréné képviselő határozati javaslatának elutasítása (új tárgyalásokat java-
solt, azért, hogy  a 2008/2009-es tanévtől a közoktatási intézményfenntartó társulásban Ónod ne
székhelytelepülés, hanem tagtelepülés legyen, az emiatti állami többlettámogatás megszerzése miatt)

A képviselő-testület Solymosi Imréné képviselő alábbi határozati javaslatát nem támogatja: kezdődje-
nek új tárgyalások, egyeztetések arról, hogy az új, egyelőre még nem eldöntött tagtelepülések részvé-
telével, a 2008/2009-es tanévtől működő közoktatási intézményfenntartó társulásban Ónod ne szék-
helytelepülés, hanem tagtelepülés legyen, az emiatti állami többlettámogatás megszerzése miatt.

11. napirendi pont: a költségvetési rendelet módosítása

dr. Üveges István jegyző: a Miskolci Kistérség Belső Ellenőrzési Csoportjának jelentése, vala-
mint az általunk írt, az ő szakmai javaslataikra készített intézkedési terv alapján módosítani
kell a költségvetési rendeletet. Ez arra irányul, hogy a tervezett hiányt milyen módon lehet
fedezni a pénz- és tőkepiacon végzett hitelművelettel, továbbá meg kell határozni  a hitel-
műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A módosítás a következő lenne: a forráshiány fe-
dezésének módja a hitelfelvétel. Értékhatártól függetlenül a hitelfelvételről – a pénzügyi
bizottság véleményezése után, a képviselő-testület dönt.
Továbbá az iskolai osztályok összevonása miatt az ónodi iskolában 5 főre kiterjedő létszám-
leépítés végrehajtása indokolt. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet azzal javasol-
juk bővíteni, hogy az iskolában a 2008/2009- es tanév kezdetére (amelynek időpontját kü-
lön jogszabály határozza meg) öt pedagógus álláshelyre vonatkozó létszámcsökkentést kell
végrehajtani. Amennyiben a közvetlen munkáltatói döntés alapján, végkielégítésére és fel-
mentési időre járó átlagkeresetre jogosult pedagógus is elbocsátásra kerül, az ezen összegek
államtól való visszaigénylése (pályázat benyújtása) céljából a létszámcsökkentés előtti, illet-
ve utáni intézményi szintű létszámadatokat is szerepeltetni kell a rendeletben. Ebbe azt a
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Sajópetriben dolgozó pedagógust is bele kell venni, akiről a legutolsó ülésen már szó volt,
mert a társulás miatt őrá is mi adhatjuk be a pályázatot, Sajópetri 1 fő, összesen 6 fő vonat-
kozásában.
Solymosi Imréné képviselő: kéri, hogy az öt elbocsátandó pedagógus neve ne hangozzék el.
Kérdése, hogy biztos-e az 5 fő, vagy ez még változhat.
Gálné Tatár Mária képviselő: igen valóban 5 aktív munkavállaló kerül elbocsátásra, aki jelezte
elmenetelét, azok helyére óraadók kerülnek felvételre.
Solymosi Imréné képviselő: a pályázatban minden felmerülő kiadás visszaigényelhető?
Bacsó János polgármester: a munkával töltött időszakra vonatkozóak nem, de például a vég-
kielégítés visszaigényelhető.
Solymosi Imréné képviselő: akik elbocsátásra kerülnek, ők augusztus 31-től mehetnek másik
munkahelyre, tette fel a kérdést.
Bacsó János polgármester: aki korábban talál munkahelyet, azt nem akadályozzuk meg a vál-
tásban, egyébként a pályázat beadási határideje július 15.
Solymosi Imréné képviselő: mikor tudhatják meg az érintettek, hogy kinek kell menni?
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy miután megszületik a határozat a legrövidebb
időn belül megtörténik a kiértesítés.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy értesülési szerint kb. 6-7 fő szeretne elmenni az is-
kolából, kérdése, hogy közülük kerülnek-e bele a majd elküldésre kerülők közé.
Bacsó János polgármester: ezt egyelőre még nem tudni, a személyi döntés az intézményvezető
dolga.
Sedenszki Imre alpolgármester: talán a közös megegyezés a legjobb megoldás, de nem mind-
egy, hogy milyen szakos tanárok mennek, mennének el.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy tudomása szerint azokból az osztályokból megy el
a legtöbb gyerek, ahol választott osztályfőnök van. Így nem érti azt a problémát, amikor a
szülő arra hivatkozik, hogy nem érzi magát jól a gyerek az iskolában, ezért viszi másik in-
tézménybe. Nem az iskola vezetése alakítja az osztályokban tapasztalható légkört. Vélemé-
nye szerint semmi teljesíthetetlen nincs az igazgatói elvárásokban, mint például sorakozta-
tás; dohányzási tilalom megtartásának ellenőrzése; szaktanári ellenőrzés, hogy van-e tan-
könyve, felszerelése a gyereknek. Ezen intézkedések bevezetése nyomán kifelé is látszik,
hogy javult a gyerekek magatartása.
Gálné Tatár Mária képviselő: a szakmai felelősség az igazgatóhelyettesé, míg a vezetés az
igazgató feladata.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy akik a mostani leépítés miatt elmennek és rájuk
visszaigénylésre kerül az állami támogatás, akkor is van-e lehetőség újra feltölteni a tantes-
tületet.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy jövőre lehet ugyanez a létszám, de az is lehet, hogy
a most megszűnő munkakört nem kerül betöltése, hiszen felmenő rendszer van, de nem
mindegy, hogy most pl. 1 ötödik osztály van, jövőre lehet 2 ötödikes osztály.
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Mivel felszólalás
senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, miszerint:
1.) az esetleges költségvetési forráshiány fedezése hitelfelvétellel történik – ezt a testület
egyhangúlag – 10 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta;
2.) 5 főre kiterjedő létszámcsökkentést kell végrehajtani az ónodi iskolában – ezt a testület 7
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta;
3.) a létszámleépítés miatti pályázat benyújtásához előírt intézményi létszámadatok beépí-
tésre kerüljenek-e a költségvetési rendeletbe – ezt a testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta.
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Ennek megfelelően a képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal a az alábbi rendeletet
alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
10/2008. (VII. 4.) rendelete

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

l. §

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 3.§ (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:
„A forráshiány fedezésének módja a hitelfelvétel. Értékhatártól függetlenül a hitelfelvételről – a
pénzügyi bizottság véleményezése után, - a képviselő-testület dönt. „

2. §

A Rendelet  az alábbi új,  3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:

„3/A. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 78 főben állapítja meg.

(2) A (3) bekezdésben részletezett létszámcsökkentés utáni létszámkeret: 72 fő.

(3)  A képviselő-testület az alábbi költségvetési szervnél a következő létszámcsökkentést rendeli
el:

b) Lorántffy Zsuzsanna Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda:
- 2008. július 8. nappal egy pedagógus álláshelyre,
-  a 2008/2009-es tanév kezdőnapjáig öt pedagógus álláshelyre
vonatkozó létszámcsökkentést kell végrehajtani.

Az álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonata

3/B. §

(1)Intézményi szintű létszámadatok

a)Létszámcsökkentés előtti intézményi szintű létszámadatok:
a) Általános Iskola és Óvoda: 51 fő

b) Létszámcsökkentést követő intézményi szintű létszámadatok:
a) Általános Iskola és Óvoda: 45 fő

c)Tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökken-
tés:
 a) Általános Iskola és Óvoda: 6 fő
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(2)  Összesített (önkormányzati) létszámadatok:
a)Létszámcsökkentés előtti létszámadat: 78 fő
b)Létszámcsökkentést követő létszámadat: 72 fő
c)Tényleges és azonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés: 6 fő.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. 07. 04.
dr. Üveges István jegyző

12. napirendi pont: létszámleépítés miatti pályázat benyújtása a kincstárhoz

Dr. Üveges István jegyző: az iskolai osztályok összevonása miatt az ónodi iskolában 5 főre
kiterjedő létszámleépítés végrehajtása indokolt, így az iskolában a 2008/2009- es tanév kez-
detére öt pedagógus álláshelyre vonatkozó létszámcsökkentést kell végrehajtani. Amennyi-
ben ez olyan pedagógusokat is érint, akik végkielégítésére és felmentési időre járó átlagke-
resetre jogosultak, akkor pályázati formában ezen összegekre vonatkozóan az államtól való
visszaigénylés lehetősége adott. A sajópetrisi pedagógus vonatkozásában már eldöntött
pályázat létszáma bővülne ki az ónodi 5 fővel.
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, miszerint a
létszámleépítés miatti pályázat benyújtásra kerüljön-e.
A testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi határo-
zatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
66/2008. (VII. 03.) határozata

Tárgy: Az 57/2008. (VI. 12.) számú, „Pályázat benyújtása a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti többletkiadásokhoz való központi költ-
ségvetés általi hozzájárulás megszerzése céljából” tárgykörű határozat kiterjesztése a köz-
oktatási intézményfenntartó társulás ónodi székhelyintézményét érintő munkavállalókra

A képviselő-testület az 57/2008. (VI. 12.) számú, „Pályázat benyújtása a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti többletkiadásokhoz való központi költségvetés álta-
li hozzájárulás megszerzése céljából” tárgykörű határozatát kiterjeszti a közoktatási intézményfenn-
tartó társulás ónodi székhelyintézményében érintett munkavállalókra, az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VII. 4.) rendelet 3/A. §-
ba foglalt létszámnak megfelelően.
Felelős: jegyző
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13. napirendi pont: a közmunka foglalkoztatáshoz pályázat beadása

Bacsó János polgármester: a NORDA által kiírt pályázatban lehetőség nyílt közmunkaprog-
ram megvalósítására. Ennek keretében kb. 6-7 munkavállalót tudnánk foglalkoztatni 12
hónapos időtartamra. Lehetőség szerint beiskolázásukra – kisgépkezelői tanfolyam elvég-
zésére –  is módot adna a pályázat. Ez nagyon jó lehetőség, hiszen az idei évben nem volt a
településen közhasznú foglalkoztatás, csupán közcélúra volt lehetőség. A pályázat 90 % -os
támogatottságú, így a 10 % önrész biztosításáról határozat szükséges, amennyiben a testület
támogatja a pályázat beadását. Ez a 10 % 1 millió forint önerőt jelent.
Kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz? Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett,
a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint egyetért-e a képviselő-testület a
pályázat benyújtásával és biztosítja-e az ehhez szükséges önrészt.
A testülte egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az aláb-
bi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
67/2008. (VII. 03.) határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása helyi közmunkaprogram megvalósítása céljából

1. Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett „a terület- és régiófejlesztési előirányzat 2008. évi
támogatásának elnyerésére” kiírt pályázat „a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű
térségekben megvalósuló helyi és térségi közmunkaprogram” jogcímen támogatására pá-
lyázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: közmunkaprogram (általános településüzemeltetés)
A fejlesztés megvalósulási helye: Ónod Község

2. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 1. 000. 000.-

Hitel 0.-

Igényelt támogatás 9. 000. 000.-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0.-

Egyéb forrás 0.-

Összesen 10. 000. 000.-

3. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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14. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

I.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy több ónodi is megkereste azzal a problémával, hogy
Sajólád felé a Rákóczi utcai (az utolsó) buszmegálló nagyon keskeny, véleményük szerint
bővíteni kellene, kérdésük, hogy lehetséges-e ez.
Bacsó János polgármester: a megállóhely adottságai nem megfelelőek a bővítése, maximum 20
cm-rel növelhető, de ez még nem oldaná meg a problémát. A másik akadály, hogy a bőví-
tést meg kell terveztetni.
Török János képviselő: kérdése, hogy nem lehet-e áthelyezni a buszmegállót.
Bacsó János polgármester: ez a lehetőség természetesen adott, de ez kb. 1,1 millió forintba,
vagy még magasabb összegbe is kerülhet. Amennyiben van rá igény megbízunk egy terve-
zőt, aki pontos lehetőségeket és összeget tud ajánlani.
Kiss Bertalan képviselő: megköszöni a közbenjárást.

II.
Dr. Üveges István jegyző: az háziorvosi pályázat aktualitásairól tájékoztatta a képviselőket.
Elmondta, hogy van egy újabb jelentkező, aki jelenleg a Semmelweis kórházban ideg-
gyógyász és közalkalmazotti státuszban betöltené a helyet.
Bacsó János polgármester: erre az ad lehetőséget, hogy az alapellátási központ kiközvetít egy
háziorvost, és közalkalmazottként foglalkoztat, amennyiben nem sikerül betölteni az üres
álláshelyet. A központ igényli le a normatívát és ebből finanszírozza az orvost és a képzé-
sét. A fent említett jelentkezőt érdekelné a szolgálati lakás is. Hátulütője a dolognak, hogy
sajnos semmilyen garancia nincs arra, hogy az átképzése után végleges háziorvosként
Ónodon maradna.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy tudomása szerint a praxisjog leteltével ingyen is
megkapható, információi szerint már csak 5 millióért árulja a család.
Bacsó János polgármester: így van, a fél év letelte után valószínűleg több jelentkezőre is szá-
mítani lehet, pontosan ebből az okból kifolyólag. Amennyiben a továbbiakban szükséges az
Egészségügyi Közlönyben és akár egyéb lapokban is ismételten meghirdetésre kerül az ál-
láshely.

III.
Török János képviselő: a jegyző úr felé lenne észrevétele, miszerint a Kossuth utca és Szent
István utca sarkán található lelken méteres a gaz és a parlagfű, kéri a mielőbbi intézkedés
ennek megszüntetése végett.
dr. Üveges István jegyző: megköszönte a bejelentést és intézkedni fog a szükséges lépések
megtétele iránt.
Török János képviselő: javasolja, hogy lehetőség esetén büntetést kellene kiszabni a külterüle-
tei külsős elhanyagolt ingatlanok, telkek tulajdonosaira is.
dr. Üveges István jegyző: igen az elmélet jó, de sajnos a gyakorlatban nem megvalósítható,
hiszen erre sem a jegyzői, sem az önkormányzati hatáskör nem terjed ki. Külterületen a
mezőgazdasági szakigazgatási hivatal a parlagfű, illetve a földhivatal a termőföld meg nem
művelése miatt járhat el.

IV.
Horváth László képviselő: az iránt érdeklődik, hogy a katolikus ravatalozó elől elmentek-e
már a céllövöldés és egyéb búcsús autók.
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Bacsó János polgármester: igen történt intézkedés az ügyben, melynek eredményeként elmen-
tek.

V.
Solymosi Imréné képviselő: képviselőként többször is megkerestek idősebb ónodiak, hogy az
önkormányzat segítségét kérnék a gazos, parlagfüves telkek, porták rendbetétele miatt.
Természetesen nem ingyen kérnék a segítséget, elképzelésük szerint az önkormányzat
közmunkásai végeznék a munkát ennek ellenértékét készpénzátutalási megbízáson teljesí-
tenék az önkormányzat felé. Kérdése, hogy ez ilyen vagy egyéb formában megoldható-e,
mert igény lenne rá.
Bacsó János polgármester: jó lenne, de sajnos ehhez nincs elég alkalmazott és az önkormány-
zat gépparkja sem megfelelő (sem mennyiségi, sem minőségi szinten).
VI.
Bacsó János polgármester: a közeljövőben falugyűlés megtartása szükséges, az SzMSz szerint
idén október 14-én esedékes.

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

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

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
                polgármester    jegyző

Sedenszki Imre      Horváth László
        jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


