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

Jegyzőkönyv

Ónod Község Képviselő-testülete
2008. október 27-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Elfogadott rendelet:

15/2008. (X. 28.)  rendelet: a helyi építészeti értékek védelméről szóló 10/2004. (IV. 27.)
rendelet módosításáról (a katolikus templom helyi védelem alá vétele)

Meghozott határozatok:

86/2008. (X. 27.) határozat: a 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása

87/2008. (X. 27.) határozat: Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás 9. számú szerződés-
módosítása (a vállalt feladatok kiegészítése a házi segítségnyújtással)

88/2008. (X. 27.) határozat: a házi segítségnyújtás, mint kötelező önkormányzati feladat
ellátásának átadása a Miskolci Kistérség Többcélú Társulás részére, 2009. január 1. nap-
tól (ez megvalósult)

89/2008. (X. 27.) határozat: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda Alapító
Okiratának módosítása (a zenei tanszakok és a gyermeklétszám miatt)

90/2008. (X. 27.) határozat: az iskolában az angol-magyar két tannyelvű képzés helyi tan-
tervének jóváhagyása

91/2008. (X. 27.) határozat: szándéknyilatkozat egy saját, önkormányzati tulajdonú autó-
busz vásárlására, lízingelésére (ez nem valósult meg, 2009-ben pályázaton nyertünk egy falu-
buszt)
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Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2008. október 27-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Gálné Ta-
tár Mária, Horváth László, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Vida Miklós
képviselő; Burai Jánosné és Török János képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnöke
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők jelen-
léti aránya 80 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr.
Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Solymosi Imréné és Vida Miklós képviselőket
javasolja.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testület
egyhangúlag – 8  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint, egy-
hangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, fogadott el  a testü-
let:
1. napirendi pont: jelentés a lejárt határidejű határozatokról

- pályázatok aktualitásai
- az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete
- az orvosválasztás időpontja: november 5., szerda, 12.30 óra

2.napirendi pont: a 2009. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
3.napirendi pont: Miskolci Kistérségi Többcélú Társulása 9. számú szerződésmódosítása
4.napirendi pont: a házi segítségnyújtás feladatvégzésének átadása a Miskolci Kistérség
Többcélú Társulásnak
5.napirendi pont: az iskolai alapító okirat módosítása a zenei tanszakok és a gyermeklét-
szám miatt
6.napirendi pont: az ún. pedagógusföldre vonatkozó vételi, illetve csere ajánlat megtár-
gyalása.
7.napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, kérdések

A) Az iskolába az angol két tannyelvű képzés szakértői véleményének jóváhagyása
B) Az Idősek Napja november 28-án legyen megtartva

      C) A Vár út 12. szám előtt lévő 4 nyírfa kivágásának engedélyezése
D) Egy önkormányzati autóbusz vásárlásának, lízingelésének lehetősége
E) A LEADER-es pályázat aktualitásai
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1. napirendi pont: jelentés a lejárt határidejű határozatokról

A.\ Pályázatok aktualitásai
Bacsó János polgármester:
 Info-kommunikációs (AVOP-3.5.2-2006-10-0190/5.05) pályázat sikeresen lezárult,

megtörtént a helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrzés folyamán 20 db hiányzó ház-
számtáblát találtak, amelyek valószínűleg levonásra kerülnek a végelszámolás-
nál.

 Az iskola felújítására és bővítésére irányuló (ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0226) pályázat,
amint korábban ismertette, ismételten benyújtható azon pályázók számára, akik
az első fordulóban elértek 60 pontot, Ónod 82,2 pontot ért el, ami csupán 0,6
ponttal maradt el akkor a nyertes pályázatoktól. A második fordulóban a pályá-
zatok benyújtási határideje folyó év november 5. napja. Az ismételt beadáshoz
igazolás szükséges az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól. Az
igazolásra irányuló kérelmet már megküldtük.

 Az óvodai akadálymentesítési (ÉMOP-4.2.2-2007-0180) pályázat szeptember 25.
napjával műszakilag befejeződött, jelenleg a használatba vételi engedély jelenti
akadályát a visszaköltözésnek. A szakhatósági engedélyek megvannak, így való-
színűleg az őszi szünet után már az akadálymentesített óvoda épületben kezd-
hetnek a gyermekek.

 A LEADER-es pályázatokhoz kapcsolódóan megjelentek a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletei, amelyek lehetőséget adnak fejlesztések-
re, így:
- a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból (továbbiakban: EMVA) falumegújításra és –fejlesztésre támoga-
tást lehet igénybe venni. A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet
és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint helyi piacok lét-
rehozásának és fejlesztésének támogatása;
- a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján az EMVA-ból a turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzéséhez lehet támogatást igénybe venni. A támogatás célja a vidéki
munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák
közül fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrast-
rukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása;
- a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján az EMVA-ból a vidéki örökség meg-
őrzéséhez vehető igénybe támogatás. A támogatás célja a vidéki térségek telepü-
lésein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a
településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturá-
lis örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések von-
zerejének növelése.
A polgármester javasolja munkaértekezlet kapcsán megbeszélni a pályázatok
nyújtotta lehetőségeket, illetve javaslatokat a megvalósítandó tevékenységekről.

 A gesztelyi polgármester megkeresése alapján új konzorcium alakul a jelenlegi
szennyvízrendszer felújítására, annak hibáinak kijavítására. A gesztor település
Gesztely lenne, konkrét információkkal nem tudtak szolgálni. Előzetes felmérések
már történtek, ennek alapján kb. 800 milliós beruházás lenne. Ez a korábbi rossz
tapasztalatok alapján nagy dilemmát jelent a település számára. Járható út lehet-
ne, ha a GW-Borsodvíz a jelenleg az önkormányzatok tulajdonában lévő részvé-
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nyeket megvenné és így önállóan, szabadon tudna pályázni. Az tény, hogy sok a
hibája a rendszernek, pl.: büdösek az átemelő állomások, kevés az átemelő állo-
más száma (1 biztosan hiányzik), van olyan hely, ahol nem megfelelő a folyás-
irány, stb.  A dolog dilemmája az, hogy ha nem csatlakozik be Ónod és a többiek
megcsinálják, akkor az emberek számon fogják kérni, hogy mi miért nem tettük
meg, fordított esetben pedig, hogy miért kellett megint belevágni egy ilyen koc-
kázatos vállalkozásba, amivel már volt problémánk előzőleg.  Továbbá, hogyan
tudunk önrészt biztosítani, amit később – elméletileg – a kivitelező fog vállalni.
Ismét itt a rossz példa, az Olajterv esetében is ez volt a kezdeti felállás.

Horváth László képviselő: kérdése, ha biztosan hiányzik egy átemelő, akkor hogyan lehe-
tett átadni.
Bacsó János polgármester: a dokumentumokon minden megfelelően lett feltüntetve, így ez
nem minősült hibának.

B.\ Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a korábbiakhoz képest jelentős változás nem
tapasztalható. A 11 millió forint körül mozgó kifizetetlen számlák mértéke is stagnál. A
pozitívum, hogy a 60 napos határidőkből nem vagyunk kicsúszva.

C.\ Az orvos választás aktualitásai, időpontja
Bacsó János polgármester: az orvosválasztás időpontja már biztos 2008. november 5., szer-
da, 1230. Az szintén biztos, hogy Muhi képviselő-testületével közösen lesz megtartva az
ülés. Kérdése a jegyzőhöz, hogy érkezett-e hivatalos pályázat.
Dr. Üveges István jegyző: hivatalos, lezárt borítékban érkező, írásos pályázati anyag még
nem érkezett. Az érdeklődő orvosok számára körlevél lett kiküldve, az Egészségügyi
Közlönyben megjelent pályázati felhívást tartalmazta. A kiértesítettek közül 4 érdeklő-
dőtől már visszaérkezett a tértivevény. Annyi biztos, hogy az egyik jelölt, egy hölgy,
visszalépett.
Bacsó János polgármester: a tervek szerint a házasságkötőben lenne a közös testületi ülés, a
pályázatok beadási határideje november 3.  A pályázati anyagok a testületi ülésen ke-
rülnek kibontásra, és ezután kb. 1300 – tól jöhetne az első orvos, és kb. 30 percenként vál-
tanák egymást. Be kell osztani őket, hogy milyen időközönként jöjjenek be. A leendő
orvos feladata, hogy a rendelőben a szakmai eszközöket biztosítsa.
dr. Üveges István jegyző: javaslata, hogy Muhi tájékoztatása miatt fél 2-2 óra körül kellene
kezdeni a behívásukat.
Bacsó János polgármester: elméletileg délután 5 órára meghallgatásra kerül az utolsó pá-
lyázó is és ezt követően lehet dönteni, vagy esetleg elhalasztani a döntést.
dr. Üveges István jegyző: az ÁNTSZ vállalta, hogy döntés esetén a nyertes pályázó anya-
gát az engedélyezés szempontjából soron kívül átvizsgálják.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy van-e a jelentkezők között olyan személy, aki
szívesen lakna Ónodon.
Bacsó János polgármester: az egyik potenciális jelöltet érdekelné a szolgálati lakás, hiszen ő
a jelenlegi lakását el szeretné adni és egy újat venni, nem kizárt, hogy Ónodon. A szolgá-
lati lakás felújításra szorul, azontúl az ott székelő Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak
és a helyi Népdalkör számára helyet kell biztosítanunk.
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Horváth László képviselő: a könyvtár épülete megfelelő lenne ilyen célokra, hiszen az nem
sokára átköltözik az iskola épületébe.
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy amennyiben nem biztos a vásárlás az új orvos
részéről, lehet, hogy nem éri meg az épület felújítására pénzt költeni.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy nem kerülne túl sok pénzbe a felújítás, hiszen
maga az épület viszonylag jó állapotban van, csupán tisztasági festésre lenne szükség,
illetve a fürdőszoba felújítására.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása az elhang-
zottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint elfogadja-e a testület beszámolót a lejárt határidejű határozatokról.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfo-
gadta a polgármesteri beszámolót.

2.napirendi pont: a 2009. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Dr. Üveges István jegyző: a Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési cso-
portja javaslatot tett intézményfenntartói társulás pénzügyi ellenőrzésére, amit 10 órá-
ban vizsgálna jövőre, a mellékelt ütemterv szerint.
Bacsó János polgármester: tulajdonképpen információt gyűjtenek, hogy mit csinálunk jól,
illetve mi az, amin még javítani kell. Kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz.
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kér-
dést, miszerint elfogadja-e a testület a belső ellenőrzési ütemtervet.
A testület egyhangúlag – 8 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
86/2008. (X. 27.) határozata

Tárgy: A 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása

Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi belsőellenőrzési ütemtervét az alábbi tartalommal
hagyja jóvá: a Miskolci Többcélú Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja 2009.
év II. negyedévében a közoktatási intézményfenntartó társulást vizsgálja, 10 munkaórában.
Felelős: jegyző

3.napirendi pont: Miskolci Kistérség Többcélú Társulás 9. számú szerződésmódosítá-
sa

dr. Üveges István jegyző: a kistérség finanszírozása is állami, így az a kistérség jogosult a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, illetve a családsegítő szolgálat finanszírozására,
akik ellátják a hagyományos házi segítségnyújtás feladatait. Az önkormányzatunk 3
alapvető gondozási formát lát el, étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítést. Ebből
a három feladatkörből kerülne át egy – a házi segítségnyújtás – a kistérség feladatai kö-
zé.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi
ponthoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint elfogadható-e a szerződésmódosítás a fent részletezettek alapján.
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A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
87/2008. (X. 27.) határozata

Tárgy: Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás 9. számú szerződésmódosítása (a vállalt
feladatok kiegészítése a házi segítségnyújtással)

A képviselő-testület megtárgyalta a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megálla-
podásának 9. számú módosításáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács 56/2008 ( IX. 19)
számú határozatában foglaltakra tekintettel, és a következő határozatot hozza:

I. Ónod Önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja  Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának 9. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal és formában
az alábbiak szerint:

1. A Társulási megállapodás II. fejezetének 1. címe / A Társulás célja, feladata/1. pontjá-
ban található felsorolás az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„- házi segítségnyújtás"

2. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete ( A Társulás által közösen vállalt
feladatatok ) kiegészül az új, házi segítségnyújtás feladatellátás részleteire vonatkozó szö-
vegrésszel:

„ Házi segítségnyújtás

1. A Társulás biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociá-
lis igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szo-
ciális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, annak keretében a szol-
gáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
2. A   Társulás   a   házi   segítségnyújtás   feladatellátáshoz   kapcsolódó pályá-
zatokat nyújthat be.

3. A Társulás  szakmai  tanácskozásokat  szervez  a  kistérség  feladatellátásában érintett szakem-
berei számára."
II. Ónod települési Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosított szöveggel való
aláírására.

III. Ónod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehaj-
tásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, legkésőbb 2008. november 30.
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4.napirendi pont: a házi segítségnyújtás feladatvégzésének átadása a Miskolci Kistér-
ségi Többcélú Társulásnak

Bacsó János polgármester: kérdés, hogy csatlakozzunk-e a rendszerhez, egy viszonylag jól
működő rendszer átalakításáról lenne szó. A feladat önálló ellátására sajnos nincs pén-
zünk és lehet, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítésre járó nor-
matívát is elveszítjük, ha nem csatlakozunk. A kistérségi társulás települései közül leg-
alább 60%-nak részt kell vennie, csatlakoznia kell ahhoz, hogy a kistérség jogosulttá vál-
jon az állami normatíva lehívására.  A belépés max. 10 fő gondozottal lehetséges,
amennyiben több személlyel szeretnénk belépni, akkor befizetősek leszünk a kistérség
felé, mivel az állami normatíva nem fedezi a szociális gondozó munkabérét. Ónodon
jelenleg 32 fővel működik a házi segítségnyújtás. A jövőre nézve egy bizottság megvizs-
gálja, hogy kik a rászorultak, amennyiben 10 főnél többet állapít meg a vizsgálat, akkor
újra kell tárgyalnunk a kérdést. Amennyiben 10 vagy annál kevesebb személyt ítélnek
rászorulónak, akkor minimum ebéd kiszállítását vállalni kell a többiek, az ellátásból ki-
esettek részére. Ha több a jogosult, mint amennyivel beléphetünk, akkor fizetős rendszer
lesz, jelenleg nincs térítési díj, így ez valószínűleg problémát fog okozni az ellátottak
számára.  A térítési díj összege átlagosan 212,- Ft./óra. Ahol eddig is gyakorlat volt a
térítési díjfizetés ott bizonyára nem lesz probléma a továbbiakban sem, nálunk viszont
kérdés, hogy a fizetési kötelezettség ellenére is igényt tartanak-e a szolgáltatásra az idő-
sek. Véleménye szerint be kell lépni,  és fel kell mérni azt, hogy ki hajlandó fizetni és
áttérni az ellátó rendszerbe. Ennek pozitívuma az idősek számára, hogy így nyitott a
bekerülési lehetőség az államilag finanszírozott bentlakásos rendszerbe. Aki nem kér
gondozást, annak marad a sima ebédkiszállítás gondozás nélkül, ennek a díja maradna a
jelenleg is érvényben lévő kb. 20,- Ft. Javasolja a belépést, hiszen a jelzőrendszeres segít-
ségnyújtás és a családgondozás megtartása ezt indokolttá teszi.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint akkor ez nem is választási lehetőség,
hanem inkább kényszer, amit muszáj meglépni.
Bacsó János polgármester: a törvényi előírások szerint egy gondozóra maximum hat fő a
gondozotti létszám. A kistérségi keretekben működő házi segítségnyújtás ellátására to-
vábbra is Paksi Sándornét javasoltuk, akit a kistérség teljes jogfolytonossággal (áthelye-
zéssel) vesz át.
Dr. Üveges István jegyző: hozzáteszi, hogy a fent említett 212,- Ft. fedezi le az önköltséget,
ha a jelenleg meglevő létszámmal számolunk. Három központ lesz, Miskolc,
Sajószentpéter és Onga. Ónod Miskolchoz, pontosabban az avasi központhoz tartozik.
A kistérség azért is vállalta, vállalja  fel ezt a feladatot, mert az eddig is általa ellátott
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra csak úgy tudja a jövőben megigényelni az állami
támogatást, ha felvállalja a házi segítségnyújtást is.
Bacsó János polgármester: a házi gondozó a kistérséghez kapcsolódna, így munkakapcso-
lata továbbiakban a helyi önkormányzattal nem lenne, viszont külön helyiséget kell a
munkájához biztosítani. Javasolja, hogy a családsegítős iroda megfelelő lenne erre a cél-
ra, hiszen ők csak 2x4órát vannak Ónodon egy héten.
Kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentke-
zett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint támogatja-e a képviselő-
testület a csatlakozást.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
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Ónod Község Képviselő-testülete
88/2008. (X. 27.) határozata

Tárgy: A házi segítségnyújtás, mint kötelező önkormányzati feladat ellátásának átadása
a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásnak

A képviselő-testület

1) a házi segítségnyújtást, mint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 63. §-ában szabályozott, a 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezően ellátandó
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás feladatának ellátását 2009. január
1. naptól átadja a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulásnak;

2) felhatalmazza a polgármestert az 1. pontba foglaltakhoz kapcsolódó közokiratok, így a társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző

5.napirendi pont: az iskola alapító okirat módosítása a zenei tanszakok és a gyermek-
létszám miatt

Bacsó János polgármester: felkéri Gálné Tatár Mária intézményvezető asszonyt, hogy is-
mertesse az alapító okirat módosítás okát.
Gálné Tatár Mária intézményvezető, képviselő: az oktatási hivatali vizsgálat alapján 2 módo-
sítást kell eszközölni az iskolai alapító okiratban. A 3. pontban megadott gyermeklét-
szám adatokat kell bővíteni a maximális kifejezéssel és ezek után megadni a  létszám-
adatot, ez Ónodon maximum 300 fő. Az alapító okirat 15.1. pontjában a társtelepülés
iskolájában működő alapfokú művészeti oktatáshoz kapcsolódóan a zenei tanszakokat
is meg kell jeleníteni az alapító okiratban.
Bacsó János polgármester: kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz? Mivel felszóla-
lásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint
elfogadja-e a testület az iskolai Alapító Okirat fent részletezett bővítését.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
89/2008. (X. 27.) határozata

Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és  Óvoda Alapító Okiratának módosítá-
sa (a zenei tanszakok és a gyermeklétszám miatt)

Ónod Község Képviselő Testülete a Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 3. pontja

a.) bekezdésében
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     Felvehető maximális gyermeklétszám: 117 fő;
b.) bekezdésében
     Felvehető maximális gyermeklétszám: 160 fő;
c.) bekezdésében
     Felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő

2. Az Alapító Okirat 15.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

Alapfokú művészetoktatás
Művészeti ág: zene
Tanszakok:
 zenei előkészítő
 zongora hangszeres
 zongora szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás keretében 2 évfolyamon zenei előkészítő és 6 évfolyamon zongora
hangszeres, szolfézs szakoktatás történik.
Alapfokú zenei oktatás keretében felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő, melynek legalább
90%-a az általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek közül kerüljön ki.

6.napirendi pont: az ún. pedagógusföldre vonatkozó vételi, illetve csere ajánlat meg-
tárgyalása

Bacsó János polgármester: elmondta, hogy kettő komoly ajánlat érkezett az ún. pedagógus-
földdel kapcsolatban, emellett a testületi ülés kezdete előtt nem sokkal egy telefonos
megkeresés is történt.
Az egyik ajánlatot egy befektetési társaság (Tiszacash  Zrt.) tette, ajánlatuk 460 000,-
Ft./ha., ez a maximum összeg, amit adnak, de ezt kézpénzben fizetné a földbróker cég.
A másik ajánlat a vár környékét is birtokló írországi tulajdonos tette, illetve a vállalat
magyarországi képviselője, Aponyi Ferenc. Ajánlatuk szerint egy az egyben cserélnék el
a vár körüli legelőket és felvonulási területet, ami 5 ha., a mi tulajdonunkban lévő 10 ha.
termőföldért. Ez az ajánlat annyiban módosult, hogy most már 15 ha. legelőt adnának a
10 ha. termőföldért. Véleménye szerint, mivel falusias környezetben a legkisebb telek-
mélység 50 méter, így akármilyen egyezség születik is, legalább 50 méteres sávot meg
kell tartani a Béke utcánál, arra az esetre, hogy ott legalább 1 házsor ott kialakítható le-
gyen bármikor. A meghatározó mérőszám az aranykorona érték, így 30 hektár legelő ér
fel 10 hektár termőfölddel.
A legfrissebb megkeresés, ami telefonon történt, egy nyugdíjazott rendőrtől érkezett,
akinek 1 millió forint/hektár áron kínáltuk fel a területet.
A kérdés, hogy egyáltalán szándékában áll-e az önkormányzatnak eladni ezt a földterü-
letet.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint, ha egy földbróker cégnek érdeke meg-
venni egy termőföld területet, akkor az önkormányzatnak érdeke megtartani azt.
Egyébként is értékes termőföldet legelőre cserélni nem célszerű.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a várnál egyébként is ártéri területről van szó, így
még inkább kedvezőtlen az ajánlat.
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Sedenszki Imre alpolgármester: amennyiben a 151 helyrajzi számtól a tóig terjedő területre
szólna az ajánlat, akkor lenne benne fantázia.
Bacsó János polgármester:elmondta, hogy a vár környékén kellene visszaszerezni területet,
illetve a vásártér bővítésére alkalmas területekben kell gondolkodni. Ezekre a fejleszté-
sekre a LEADER-es pályázatok adnak is lehetőséget. Jól meg kell fontolni az ajánlatokat,
illetve a kapott fölterület nagyságát, mert 25-30 hektáros terültet lekaszáltatása is nagy
munka.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a legelőre 8. 000,- Ft./ha az állami támogatás, míg
a termőföldre 26. 000,- Ft./ha állami támogatás vehető igénybe, bár ehhez szükséges az
ingatlanra vonatkozó törzsszám megigénylése.
Bacsó János polgármester: az a probléma, hogy a település egyetlen terjeszkedési iránya a
pedagógus föld felé mutat, például esetleges ipar megtelepülésére. Vagy ha kivonnánk a
művelés alól és közművesítésére kerülne sor. Tulajdonképpen az ártéren is jó lenne egy
kis földrész, legalább az, amit egyéként is az önkormányzat művel.
Sedenszki Imre alpolgármester: és ezt ki sem számlázzuk.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, igaz ugyan, hogy a föld az érték, de a vár elsősorban
az ónodiaké, így elgondolkodtató a lehetőség.
Bacsó János polgármester: elmondta, amennyiben a vár körüli terület az önkormányzat
kezelésébe kerül, akkor az állam bármikor megbüntethet minket a ingatlan esetleges
gazossága miatt. Ismét felteszi a kérdést, hogy fontolóra vegyük-e a vételi ajánlatokat,
vagy sem.
Horváth László képviselő: véleménye szerint a föld ára inkább az önkormányzat tulajdo-
nában emelkedjen.
Tarnóczi József képviselő: a település természeti adottságai miatt valóban nincs mód a ter-
jeszkedésre, az pedig nem megoldás, ha egy esetleges fejlesztés elindulása esetén vissza
kellene majd vennünk a földet.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy a vásár is bővíthető lenne a református te-
mető felé, az is az ír tulajdonú vállalaté.
Horváth László képviselő: továbbra is tartja korábbi véleményét, miszerint nem szabad a
földtől megválni.
Bacsó János polgármester: ismét felteszi a kérdést, hogy akkor egyelőre legyen kimondva
az, hogy a terület nem eladó.
Kiss Bertalan képviselő: javasolja, hogy ajánljuk fel az ír tulajdonú vállalatnak a bérleti jo-
got a pedagógusföldre vonatkozóan, aminek a díját a vár körüli földdel fizetné ki. Ez
lehetne tartós bérlet, esetleg elővételi jogot is felajánlhatunk mellé.
Tarnóczi József képviselő: amennyiben ipari tevékenység valósulna meg a területen, akkor
nem célszerű az elővételi jog, az esetleg akadályozhatná az ipar betelepülését.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy a bérbeadás lehetősége nagyon jó irányvo-
nal, egyetért vele.
Bacsó János polgármester: jelenleg a termőföld be van ültetve, a bérleti jog 1 évvel koráb-
ban felmondható, így megvalósítható az elképzelés.
dr. Üveges István jegyző: jól értelmezi hogy elvégzendő feladat a bérleti jog felmondása, és
a csere ajánlat felkínálása az írnek.
Bacsó János polgármester: Kiss Bertalan javaslatával ért egyet, miszerint legyen a pedagó-
gusföldre vonatkozó bérleti jog az íré, ha ő az önkormányzatnak adja a vár környékét.
A testület ezzel a javaslattal egyhangúan egyetértett, és megbízta a polgármestert az ezzel kapcso-
latos tárgyalások lefolytatására.
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A polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottak-
hoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így lezárt a napirendi pont vitáját.

7.napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, kérdések

A.\ Az iskolában az angol két tanítási nyelvű képzés helyi tantervének jóváhagyása
dr. Üveges István jegyző:  a helyi tantervet kell a képviselő-testületnek jóváhagyni a két
tanítási nyelű oktatásra vonatkozóan.
Gálné Tatár Mária képviselő: elmondta, hogy a tanterv szakértői vizsgálata megtörtént, ők
jóváhagyták a tantervet, de ettől függetlenül képviselő-testületi jóváhagyás is szükséges.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy az itt látható tanterv adoptált tanterv-e, ki lett-e
próbálva.
Gálné Tatár Mária képviselő: válasza igen, adoptált a tanterv.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzot-
takhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint a képviselő-testület elfogadja-e az iskola két tanítási nyelvű képzésére vonat-
kozó tantervet.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod  Község Képviselő-testülete
90/2008. (X. 27.) határozata

Tárgy: Az iskolában az angol-magyar két tannyelvű képzés helyi tantervének jóváha-
gyása

A képviselő-testület a Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Isko-
la, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda helyi tantervét a két taní-
tási nyelvű oktatáshoz a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető

B.\ Idősek Napja rendezvény november 28-ai megtartása
Bacsó János polgármester: az ünnepség a korábbi gyakorlattól eltérően november 28-án
délután 3 órai kezdettel lenne megtartva, ahol kb. 40-50 perces műsorral kedveskedné-
nek az óvodások, iskolások és a helyi népdalkör tagjai az időseknek. A szokásokhoz hí-
ven most is lesz kínáló bor, egy vacsora és egy kis ajándék az óvodásoktól.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy a szokásos vásárlási utalvány marad-e.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy igen, ez 1 500,- Ft. összegű, bár az a tapasztalat,
hogy nem nagyon örülnek neki, mivel kevésnek tartják és máshol több, de máshol 65-70
év a korhatár, nem úgy mint Ónodon.
Tarnóczi József képviselő: az alacsony összeg a jelenlegi válságos helyzetben megérthető,
hiszen mindenhol megszorítások vannak.
Bacsó János polgármester: a fejenként 1 500,- Ft. benne van a költségvetésben, így azt min-
denféleképpen megkapják. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az el-
hangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a vitát.
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C.\ A Vár út 12 sz. alatt lévő 4 nyírfa kivágásának engedélyezése
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy Kurucz János kereste meg az önkormányzatot a
Vár úton a nagyszülei háza előtt található nyírfák kivágásának ügyében. A tulajdonos-
nak kell kérnie, hogy kivághassa a fákat. Bár ennek engedélyezése jegyzői hatáskör, de
erről célszerű, ha tud a képviselő testület is.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a fák kapun kívül vannak, és ha jók az informá-
ciói, akkor újak ültetése meg fog valósulni, így nincs akadálya annak, hogy kivágják.
Solymosi Imréné képviselő: elmondta, hogy egyébként sem jó, ha sok nyírfa van az ember
közelében, mert nem egészséges a pollenje, nagyon allergén.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzot-
takhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, így szavazásra bocsátotta a kérdést,
miszerint tudomásul veszi-e a testület a 4 nyírfa kivágását, amennyiben azok helyére
újak ültetésére kerül sor. A testület egyhangúlag tudomásul vette a fák kivágását.

D.\ Egy önkormányzati autóbusz vásárlásának, lízingelésének lehetősége
Bacsó János polgármester: a sajátos nevelési igényű gyermekek Miskolcra történő szállítá-
sához autóbuszt bérel az önkormányzat, melynek a költségei magasak. A gyermekek
szállítására a MEP támogatást nyújt, ami egy gyermekre 21,- Ft./km., ez egy hónapban
kb. 250 000,.-Ft finanszírozást jelent. Pénzügyi szempontból (is) kifizetődőbb lenne egy
saját autóbusz vásárlása, hiszen  250 000,- Ft. törlesztő részlettel már lehet autóbuszt lí-
zingelni. Kérdés, hogy kíván-e az önkormányzat ilyen beruházást eszközölni és ha igen,
akkor mekkora autóbusz legyen vásárolva. Első terv azt volt, hogy egy 19+1 személye
mikrobuszt vásárolnánk, de az ajánlatok alapján célszerűbb lenne egy 28-30 személyes
busz beszerzése. Sokkal több területen használható, így az iskolai, óvodai kirándulások-
hoz nem kellene ismét buszt bérelni, mert a nagyobbakban egy osztály is kényelmesen
utazhat.
dr. Üveges István jegyző: elmondta az SNI-s gyermekek szállítása kapcsán, hogy nem csak
a gyerekekre, hanem az kísérőkre is lehet támogatást kérni, ezt a szülők átadták az ön-
kormányzatnak, így az OEP jóváhagyása  (a MEP már jóváhagyta) után elméletileg
megkaphatja az önkormányzat azt az összeget is.
Bacsó János polgármester: az egyik ajánlat:  19+1 személyes teljesen új Mercedes Sprinter,
amely 12 millió forintba kerül, ennek törlesztő részlete 254. 000,- Ft./hó. Ez új busz, vi-
szont ilyen áron megkapható a nagyobb is, ha megfelel számunkra a használt. Fogyasz-
tás szempontjából sem kerülne jelentősen több összegbe a nagyobb busz, mivel a 19+1
személyes kb. 12 litert fogyaszt, míg a 30 személyes 16 litert. A kicsiről pontos az ada-
tunk, az havonta 60. 000,- Ft. üzemanyag költséget jelent.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a 30 személyes busz újonnan kb. 25 millióba ke-
rül, de egy 5 éves busz még nem öreg és fele áron megkapható.
Sedenszki Imre alpolgármester: mint korábban is elmondta, a 30 személyes busz sokkal
inkább kihasználható és jobban megéri az önkormányzatnak.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy valóban jó felvetés volt alpolgármester úr javasla-
ta a nagyobb busz vásárlására. Netes informálódás útján van egy 5 éves busz mindössze
1000 km. van benne, az ár 15 millió forint, de viszont nem jó motor van benne.
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Bacsó János polgármester: 1-2 nap üzemzavar bármelyik busz esetében, még az újaknál is
előfordulhat, de ez lefedhető és az előfordulása is alacsony. El kell dönteni, hogy szeret-
ne-e az önkormányzata saját autóbuszt az OEP finanszírozás terhére vagy sem.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy a busz megvásárlása egy esetleges iskola- vagy
falubusz beszerzésére kiírt pályázatnál nem jelent-e hátrányt.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy busz beszerzésre irányuló pályázatok esetén azt
inkább a falugondnoki szolgálathoz igazítják, így Ónodon nem valószínű ilyen téren
nyertes pályázat, lásd a nemrég lezárult EMVA-ból támogatott falubusz beszerzését.
Bacsó János polgármester: igen, abban a pályázatban sajnos nem nyertünk, mert az elbírá-
lás szempontjából nagy településnek számítunk, a pályázat kiírói inkább az idősek szál-
lítására fektették a hangsúlyt.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy az iskolai nyári szünet kapcsán felmerülő
pénzhiányt kell áthidalni. Javaslata például, hogy az önkormányzati buszt helyben meg
lehetne hirdetni, úgy, hogy az érdeklődőket beviszi Miskolcra, ahova a jegy egyébként
300,- Ft., míg az önkormányzat buszával például csak 200, Ft lenne.
Vida Miklós képviselő: esetleg bérbe lehetne adni a buszt a környező településeknek, vagy
iskolai csoportok kirándulásaihoz.
Kiss Bertalan képviselő: a nyári kirándulásokra és nyaralásokra sok buszra van igény, ez
megoldható.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy vegyen-e az önkormányzat buszt, ha igen, akkor
a kicsit vagy a nagyobbat, és ha ezt is sikerült eldönteni, akkor ad-e felhatalmazást a
képviselő-testület számára és Kiss Bertalan képviselő számára, hogy kiválasszák a buszt.
Vida Miklós képviselő: véleménye szerint jó ötlet, hiszen a gumicsere, olajcsere és karban-
tartás költségei hárulnának az önkormányzatra, szinte teljesen önfenntartó lenne a be-
ruházás.
Sedenszki Imre alpolgármester: egyetért, a megvételt támogatja.
Tarnóczi József képviselő: amennyiben az OEP finanszírozás összegén belül lesz a törlesztő
részlet és az ár-érték arány megfelelő, akkor szintén támogatja a javaslatot.
Bacsó János polgármester: kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel fel-
szólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, misze-
rint az önkormányzat lízingel egy 30 fős autóbuszt, és felhatalmazást ad a polgármester
és Kiss Bertalan képviselő számára a busz kiválasztásához.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod  Község Képviselő-testülete
91/2008. (X. 27.) határozata

Tárgy: Szándéknyilatkozat egy saját, önkormányzati tulajdonú autóbusz vásárlására,
lízingelésére (ez nem valósult meg, 2009-ben pályázaton nyertünk egy falubuszt)

I. A képviselő-testület
1. kifejezi szándékát a Miskolcra a tanítási napokon Ónodról a jelenleg bérelt autóbusszal behor-
dott sajátos nevelési igényű tanulók szállítása, valamint egyéb önkormányzati feladatok ellátása
céljából egy maximum 30 fős autóbusz lízingelésére;
2. felhatalmazást ad a polgármester és Kiss Bertalan képviselő számára a busz kiválasztásához; a
kiválasztott autóbusz lízingszerződésének jóváhagyása külön képviselő-testületi döntést igényel.
Felelős: polgármester
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E.\ Könyvtár bérbeadása,  görög katolikus gyülekezeti terem céljára
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy megkereste Szónóczky János görög katolikus
pap, hogy szeretnék kibérelni a könyvtár épületét, gyülekezeti terem céljára, ott tartanák
a miséket. Aggálya, hogy a T-Comnak fel lett ajánlva az épület megvételre 10 millió fo-
rintért. Valószínűleg nem fog sor kerülni az eladásra, mivel telefonon történt megbeszé-
lés alapján tájékoztattak, hogy a tulajdonukban lévő épületeket is inkább értékesítik,
mintsem vennének újat. A T-Commal kötött bérleti szerződés nem felmondható, az épü-
letből kiköltözni nem akarnak. Egyébként a könyvtárban a holnapi nap folyamán lesz
leltározás és utána kezdődhet a könyvek átköltöztetése. Az új könyvtáros Ládi Judit
lesz. Azontúl, hogy gyülekezeti terem lesz, házasságkötő teremként is használhatnánk.
A görög és római katolikus külsőségek és kegytárgyak nem zavarják egymást, vagy ha
mégis, akkor függönnyel el lehetne takarni. Kérdés, akarjuk-e, hogy a T-Com kiköltöz-
zön, vagy vegye meg, vagy ha ott maradnak, akkor milyen célokra lehet az épületet fel-
használni. Amennyiben elfogadjuk a görög katolikusok által tett ajánlatot, abban az
esetben ők hosszútávra kívánják használni.
Vida Miklós képviselő: kérdése, hogy lehet-e tudni, mennyi görögkatolikus van Ónodon.
Bacsó János polgármester: pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de ruszin 33 fő van, ők
ilyen vallásúak.
Horváth László képviselő: pontosít, annyi vallotta magát ruszinnak.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint a fiatalokra is gondolni kellene, hiszen
számukra sincs egy hely, ahol összeülhetnének, kulturáltan szórakozhatnának. Ha az
egyház nem jön ki a másik egyházzal, akkor hogyan jönne ki bármelyik az önkormány-
zattal?
Gálné Tatár Mária képviselő: véleménye szerint célszerűbb lenne elnapolni a kérdést, leg-
alább addig, amíg kiderül, hogy van-e szüksége bármelyik orvosnak a szolgálati lakásra,
hiszen ha igen, akkor az ott lévő szervezeteknek kell elsősorban helyet biztosítanunk.
Bacsó János polgármester: elmondta, ha közösségi teret akar az önkormányzat kialakítani,
akkor oda embert is kell biztosítani.
Sedenszki Imre alpolgármester: nézőpontja szerint a Második Esély Felnőttoktatási Intézet-
nek is jobb helye lenne a könyvtárban, mit jelenleg a kultúrházban.
Bacsó János polgármester: az a probléma, hogy a római és görög katolikusok nem tudnak
megegyezni a templomhasználatban. A római katolikusoknak van egy használaton kí-
vüli épületük a főtéren, esetleg azt átadhatnák a görögök számára.
Sedenszki Imre alpolgármester: támogatja az előbbi felvetést, miszerint halasszák el a dön-
tést.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy a T-Com fizet-e bérleti díjat.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy igen, mostantól visszamenőleg 2 évre, ennek
összege 20 000,- Ft./hó és emelési lehetőség nincs.
Sedenszki Imre alpolgármester: a bérleti szerződésben nem szabályozott részek esetében a
Ptk. előírásai a mérvadóak. Ha mi nem emelhetünk bérleti díjat, ők sem emelhetnének
szolgáltatási díjakat a számunkra.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy azt is figyelembe kell venni, amikor a T-Com ide
települt akkor még monopolhelyzetben voltak és szinte könyörögni kellett, hogy hálóza-
tot építsenek. Most az ADSL-re valószínűleg már nem jó a kiépített rendszerük.
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Bacsó János polgármester: az ő véleménye szerint is ez jó fogási pont lehet a T-Comon, hi-
szen a villany bővítése szükséges és ehhez kell a bérbeadó engedélye. Ebben az esetben
talán lehet változtatásokat eszközölni a meglévő szerződésben, vagy továbbra is felajánl-
juk a vételi lehetőséget, amire eddig még nem érkezett válasz.
Akkor a görög katolikus pap ajánlatát egyelőre visszamondjuk, megvárva a szolgálati
lakás kérdésének rendeződését és után ismét tárgyalható a téma.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

F.\ A lakásfenntartási támogatás kivétele a testületi hatáskörből
dr. Üveges István jegyző: a lakásfenntartási támogatásokat évente 2 alkalommal kell elbí-
rálni, ami jelenleg testületi határkörben van, javasolja ezt áthelyezni a polgármesteri ha-
táskörbe, így egyszerűbb, gyorsabb lehetne az ügyintézés.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy ez a lehetőség már fel volt ajánlva a pol-
gármester úr részére, de ő nem kívánt élni ezzel, elutasította.
Bacsó János polgármester: elmondta, amennyiben önálló hatáskörbe kerül az elbírálás, ak-
kor az a félelme, hogy egyáltalán nem fog a képviselők elé kerülni a kérdés, sőt talán a
jogosultak listája sem.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint az elbírálás felelőssége enyhült a központi
számítások bevezetésével, így az veheti ezt a fajta támogatás igénybe, aki valóban jogo-
sult rá, szubjektív döntés nem vihető bele. Igazából a beadott dokumentumok a vagyo-
nosodás nem vizsgálják, így nem ítélhető meg reálisan a rászorultság.
Vida Miklós képviselő: elmondott egy sárospataki példát, ahol a segélyezettől megvonható
a segély, amennyiben 850. 000,- forint felett van az autójának értéke.
Bacsó János polgármester: el lehet rendelni a kirívó esetek felülvizsgálatát.
Sedenszki Imre alpolgármester: igen, de ahhoz pontosan vázolni kell a kirívó eset kritériu-
mait.
Bacsó János polgármester: javasolja, hogy a lakásfenntartási támogatások elbírálása marad-
jon továbbra is képviselő-testületi hatáskör.

G.) A katolikus templom helyi védelembe alá vétele

Bacsó János polgármester: a reformátushoz hasonlóan a katolikus templom felújítására
is pályázat kerül beadásra. A pályázati kiírás szerint az elbírálásnál előnyt jelent, ha a
felújítandó templomépület országos, vagy legalább helyi védelem alatt áll. Így a katoli-
kus egyházközség vezetősége azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ha
lehetőség van rá, a testület vegye helyi védelem alá a templom épületét.

dr. Üveges István jegyző:  a református templom egy most is hatályos, 2004-es rendelet
alapján helyi védelem alatt áll. A településrendezési terv a helyi védelembe vételre java-
solt épületként tartja nyilván a katolikus templomot. Így a védelembe vételnek nincs jogi
akadálya.
Bacsó János polgármester: a napirendi ponthoz kíván-e bárki hozzászólni még?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitá-
ját, és szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
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Ónod  Község Képviselő-testülete
15/2008. (X. 28.) rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló 10/2004. (IV. 27.)  rendelet módosításáról

l. §

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 10/2004. (IV. 27.)  rendelet 1. számú mellék-
lete az alábbi új, 2. ponttal egészül ki:

{Helyi védelembe vett épületek - az egész épület)

„2) 3551 Ónod, Rákóczi u. 51.
hrsz.: Ónod 42/2
Katolikus templom”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. 10. 28.
dr. Üveges István jegyző

Bacsó János polgármester: felteszi a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, van-e
valakinek bármilyen közérdeklődésre számot tartó javaslata, mondanivalója. Mivel fel-
szólalásra senki sem jelentkezett a polgármester megköszönte a részvételt és bezárta a
nyilvános testületi ülést és zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

    Solymosi Imréné         Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

     Bacsó János dr. Üveges István
    polgármester jegyző
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