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

Ónod Község Képviselő-testülete
2009. április 1-jén megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:

7/2009. (IV. 2.) rendelete: az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló
6/1997. (III.  27.) rendelet módosításáról

8/2009. (IV. 2.) rendelete: az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2007.
(VIII. 16.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:

19/2009. (IV. 1.) határozata: A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása (melléklet-
ben)

20/2009. (IV. 1.) határozata: felhatalmazás a polgármester részére pályázati forrásból
egy Peugeot típusú önkormányzati mikrobusz vásárlása céljából a banki előfinanszí-
rozási hitelvizsgálat lefolytatására

21/2009. (IV. 1.) határozata: pályázat benyújtása és az önerő biztosítása az óvoda épü-
letének bővítése, két új csoportszoba kialakítása céljából

22/2009. (IV. 1.) határozata: az Ónod, Arany J. u. 28. szám alatti, 201 hrsz.-ú ingatlan
újbóli eladása Lukács Sándor részére

23/2009. (IV. 1.) határozata: Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő a génmanipulált
vetőmagvak forgalmazásának megtiltására vonatkozó kezdeményezésének támoga-
tása (a kezdeményezés melléklet)



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2009. április  1-jén 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 képviselők;
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnöke, Lukács Tibor RKÖ elnöke;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Solymosi Imréné képviselő
asszonyt és Kiss Bertalan képviselő urat javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot a testü-
let egyhangúlag – 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  elfogad-
ta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet a testület egyhangúlag –
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadott
el:

1. napirendi pont: közfoglalkoztatási terv elfogadása
2. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról
3. napirendi pont: Ónod 201. hrsz.-ú ingatlan eladása Lukács Sándor részére
4. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakos-

sági kérelmek

1. napirendi pont: közfoglalkoztatási terv elfogadása

Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális kerekasztal, il-
letve a munkaügyi központ is elfogadásra javasolta Ónod 2009. évi közfoglalkoztatá-
si tervét. A terv 185 fő foglalkoztatásával számol, ami 45 ezer munkanapot jelent. A
munkaköri alkalmassági vizsgálat költsége térített, csupán a szervezett utaztatás
buszköltségét kell kifizetni, három  alkalommal, alkalmanként 15 000 forintjával.
Akadnak a munkáltatás során nehézségek, de van látható haladás is, igaz ugyan,
hogy a létszámhoz képest lehetne hatékonyabb is, de mégis hasznosnak tartja a segé-
lyezettek foglalkoztatását.
Tarnóczi József képviselő: véleménye szerint a bozótirtást a falu egyes részein túlzásba
viszik, így például a református temető mögötti területen is.
Bacsó János polgármester: ezok a területek legelő és szántóművelésű területek, így azo-
kat tisztán kell tartani. A kitisztított területekre  fa telepíthető, a kiirtott sövények
helyett orgonafák lettek ültetve.



Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a közfoglalkoztatá-
si terv.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
19/2009. (IV. 1.) határozata

Tárgy: A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása (mellékletben)

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét az ezen határozat
mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja, a szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. törvény 37/A. §-a által előírt kötelezettségét teljesítve.
Felelős: jegyző, polgármester

2. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról

A.\ Közmunkaprogram
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a mai nappal 28 fő felvéte-
lére került sor és még további 30 fő foglalkoztatása fog megtörténni, így már kb. 150-
160 főt foglalkoztat az önkormányzat az „Út a munkához” program keretében. Fel-
kérte Kiss Bertalan képviselőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az elvégzett
munkákról, illetve a felmerülő problémákról.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy a munkálatok jól haladnak, a temetők, illetve
azok környezete már kitakarításra és bozótmentesítésre került, jelenleg faültetés, és
árokásás a fő feladatkör.
Bacsó János polgármester: a faültetés kapcsán elmondta, hogy kb. 300 facsemete lett
elültetve, például a vásártérnél lévő parkoló is végig lett ültetve. A megrendelt fákból
még rendelkezésre áll 50-50 tölgy, vörös tölgy és juharfa. A vásártér oldalára tervezik
a juharfák ültetését, míg a tölgyek a József Attila út felé, illetve a Nyéki út bejáratá-
hoz kerülnek. A református és katolikus temetőkben a bozótirtás 80%-os készültségi
fokú, a gyökerezés kézi és gépi erővel egyaránt végzik.  A virágosítás is elindult, kb.
3000 tő palánta van már kikelve és kb. 5000 tő került elültetésre, 1200 muskátli kikelt,
így lehetőség szerint a település teljes területére lesz lehetőség virágot ültetni.
Kiss Bertalan képviselő: a járdaépítés 12 emberrel folyamatosan zajlik.
Bacsó János polgármester: feladatuk, hogy minden olyan utcában, ahol jelenleg még
nincs járda, vagy aszfaltos út, ott feltétlenül építeni kell, mert esős időszakban tartha-
tatlan némelyik utca állapota.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a katolikus parókia előtti területet is meg kell
csinálni, mert ha esik, nem lehet közlekedni.
Bacsó János polgármester: annak a területnek a helyrehozatala is a tervek között szere-
pel.



B.\ Pályázatok
B.1\ ÉMOP-4.2.2-2007-0180 óvoda akadálymentesítése
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a kifizetéshez APEH igazolást kértek az ön-
kormányzattól, ennek bemutatása után fog megtörténni a kifizetés a pályázatkiíró
részéről.
B.2\ Falubusz
Bacsó János polgármester: a kisbusz beszerzése már a végéhez közeledik, a kifizetés
intéződik, mivel előfinanszírozásos a pályázat, így a busz kifizetése után megkapjuk
azt. A Peugeot-nak az MKB Bank Zrt.-vel van hitelkonstrukciója az előfinanszírozás-
ra. Az előfinanszírozási hiteleljárás megkezdéséhez testületi felhatalmazás szükséges,
ez az összeg 8 484 000,- Ft. + regisztrációs adó + ÁFA, mivel az ÁFÁ-ból van megta-
karítás, így a busz nettó ára és a regisztrációs adót kell előfinanszíroztatni, ami kb. 9,9
millió forintot tesz ki. Másik lehetőség, hogy az előfinanszírozást nyújtó bank nem
találja az önkormányzatot hitelképesnek, ebben az esetben meg kell várni az óvodai
támogatás utalását és abból teljesíthető a fizetési kötelezettség. Kéri a képviselő-
testület felhatalmazását, hogy a hitelvizsgálathoz szükséges iratokat benyújthassa.
Kiss Bertalan képviselő:  javasolta megpróbálni a hitelképességi vizsgálatot.
Török János képviselő: kérdése, hogy az új busz ki tudja-e váltani a Miskolcra behordott
ún. sni-s iskolás gyerekek szállítására jelenleg bérelt buszt.
Bacsó János polgármester: válasza igen.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy az euró árfolyam változása nem befolyásol-
ja-e a vételárat.
Bacsó János polgármester: válasza nem, mert közbeszerzési eljárás lefolytatása kereté-
ben kerül beszerzésre a busz, így a szerződésben foglaltakhoz tartania kell magát az
ajánlattevőnek. Ez után feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a képviselő-testület felhatalmazza-e a pol-
gármestert, hogy az előfinanszírozási hitelvizsgálatot lefolytassa.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
20/2009. (IV. 1.) határozata

Tárgy: felhatalmazás a polgármester részére pályázati forrásból egy Peugeot típusú
önkormányzati mikrobusz vásárlása céljából a banki előfinanszírozási hitelvizsgálat
lefolytatására

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázati forrásból egy Peugeot típusú
önkormányzati mikrobusz vásárlása céljából a banki előfinanszírozási hitelvizsgálat lefolytatá-
sára.
Felelős: polgármester, jegyző



C.\ Óvodabővítési pályázat a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 5. §-a alapján
Bacsó János polgármester: elmondta, új pályázati lehetőség nyílt az óvodabővítésére, a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közössé-
gi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételiről szóló 8/2009.
(II. 26.) ÖM rendelet 5. §-a alapján, amely az óvodák, általános iskolák infrastrukturá-
lis fejlesztését teszik lehetővé. A pályázaton Ónod 90 %-os támogatottságot élvez – a
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján – , így 10%-nyi önrész biztosítása szüksé-
ges. A tervek alapján 21 996 000,- Ft. értékben valósulna meg a fejlesztés, melynek
következtében négy, a jogszabályi előírásoknak teljesen megfelelő méretű csoport-
szoba lenne, illetve megfelelő közlekedők és akadálymentes mosdók, valamint fehér
és fekete mosogató kerülne kialakításra.
Gálné Tatár Máris képviselő: elmondta, hogy nagyon örül a pályázati lehetőségnek,
hiszen Ónodon is, mint sok másik óvodában zsúfoltan vannak a gyermekek.
Tarnóczi József képviselő: nem érti az újabb pályázatot, mivel pont az előző, komplex
akadálymentesítési pályázat előírásai miatt lett egy csoportszobával kevesebb az
óvodában. Továbbá kérdése, hogy miből lesz biztosítva a 10 % önerő, ami jelen eset-
ben több mint 2 millió forint.
Bacsó János polgármester: valóban az akadálymentesítés kritériumai miatt szűnt meg
egy csoportszoba, de ez egyértelmű volt a jóváhagyott terveken; az önerő kapcsán
elmondta, hogy az hitelből lenne biztosítva.
Tarnóczi József képviselő: a jelen gazdasági helyzetet figyelembe véve, véleménye sze-
rint nem álmokat kellene kergetni, hanem a működési feltételeket biztosítani.
Bacsó János polgármester: álláspontja szerint a fejlődés fontos, fejlődni mindig kell, de
szerinte a működési költségekbe korlátokkal, de bele lehet nyúlni. Egyetért azzal,
hogy nehéz helyzet előtt áll az önkormányzat, de pályázni addig kell, amíg arra adot-
tak a lehetőségek.
Sedenszki Imre alpolgármester: szerinte meg kell vizsgálni, hogy milyen demográfiai
trend várható a jövőben, a magas gyermek létszám-e jelenleg a csúcs, vagy esetleg
várható még további növekedés.
Bacsó János polgármester: a pályázati adatlap vonatkozó részeiből ismerteti a várható
gyermeklétszám alakulását, ami növekedést mutat.
Sedenszki Imre alpolgármester: a növekvő számok miatt a testületnek elő kell teremte-
nie az önerőt, mivel pont a testület döntött a teljes körű óvodáztatás mellett.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy nem a fejlődés ellen van, csupán azt hangsú-
lyozná, hogy nem célszerű, nem szabad hitelből hitelbe mászni; amennyiben az ön-
erőt valamilyen más kiadáson meg lehet spórolni, akkor természetesen nem látja
akadályát a fejlesztésnek.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a szándék meg van az önerő megteremtésé-
re, de nem garantálható, hogy az meg is lesz. Jelenleg az önkormányzatnak nem kell
hozzányúlnia a 6 milliós rulirozó hiteléhez, illetve a közmunkáltatás megvalósítása is
vesz majd le a költségekből, bár ez nem garantálható az egész évre.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy most arról kell döntést hozni, hogy kí-
vánja-e a testület beadni a pályázatot, a döntés másik része lesz a későbbiekben, hogy
miből tudja biztosítani az önrészt, ezt a két dolgot ketté kell választani.



Solymosi Imréné képviselő: ha az előző pályázat beadásakor is tudtuk, hogy kicsik lesz-
nek a szobák, akkor most mi a garancia arra, hogy ezen pályázat által jók lesznek?;
minden évben fel kell majd újítani az óvodát valami miatt?
Bacsó János polgármester: ismert volt a terv, de az a pályázat elsődleges célként a teljes
akadálymentesítést tűzte ki, a jelenlegi pályázat lehetőséget ad még két teljesen sza-
bályos csoportszoba kialakítására.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy nem lenne-e célszerűbb megvárni egy új
óvoda építését kiíró pályázatot, mert ezt így egy ördögi körnek érzi.
Bacsó János polgármester: válasza nem, mert nem egy történelmi épülettel rendelkezik
az önkormányzat, amit közfeladatok ellátására használunk. Az iskolabővítési pályá-
zatot sem sikerült megnyernünk, most óvodabővítésre van lehetőség, véleménye sze-
rint ezt kell kihasználni, így akár 120 gyermekes óvodája is lehet Ónodnak. Ez után
feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz.Mivel
felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a
kérdést, miszerint a képviselő-testület támogatja-e az óvodabővítési pályázat beadá-
sát és támogatja az önerő biztosítását.
A testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
21/2009. (IV. 1.) határozata

Tárgy: pályázat benyújtása és az önerő biztosítása az óvoda épületének bővítése, két
új csoportszoba kialakítása céljából

A képviselő-testület hozzájárul az Ónod, Iskola u. 2. szám alatti óvoda épületének bővítését,
két új csoportszoba kialakítását célzó pályázat benyújtásához, és a pályázati kiírásban szereplő
önerőt biztosítja, a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételiről szóló 8/2009. (II.
26.) ÖM rendelet 5. §-a alapján.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: a pályázati kiírás szerint

 D.\ Szónokverseny
Bacsó János polgármester: az április 26-án az iskola aulájában megrendezendő ese-
ményről újságcikk jelenik meg, illetve a Miskolci Televízió regionális híradója is tájé-
koztat majd róla. A helyi rendezvény költsége kb. 30 000,- forint, ami magában fog-
lalja az ebédet 80 fő részére. A szónokverseny megrendezésére a megyei önkormány-
zat 125 000,- forintos támogatást nyújt, így a verseny, az ajándékok, a zsűri díjazása
szinte egyetlen forintjába se kerül majd az önkormányzatnak, bár az ételen, italon
kívüli költségek kivételével a kiadásokat a budapesti református pedagógiai intézet
fizeti ki.
Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a napirendi pont
vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a polgármesteri
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a polgármesteri beszámolót.



3. napirendi pont: Ónod 201 hrsz.-ú ingatlan eladása Lukács Sándor részére

Solymosi Imréné képviselő: a napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt szeretné
tisztázni, hogy pontosan melyik telek a 201-es hrsz.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy ez az Arany János uton, a 28. szám  alatt ta-
lálható. Ezután tájékoztatta a képviselőket a telek tulajdoni viszonyairól. Lukás Sán-
dornak és feleségének a képviselő-testület a fenti, 1118 m2–es telket 2003-ban eladta,
erről a 13/2003-as határozat szól. Az ár 200 000 forint volt, ezt havi 10 000,- forintos
törlesztéssel kapták meg, de a törlesztés nem történt meg. Időközben elhunyt Lukács
Sándorné. Az ingatlan most is az önkormányzat tulajdonában áll a földhivatali nyil-
vántartás szerint. Javaslata, hogy a 2003-ban hozott határozatot erősítse meg a testü-
let, és az eddig felmerülő hivatalos infláció miatt megnövelt összeggel együtt fizesse
meg a telek árát Lukács Sándor.
Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy a kamatokkal emelt ár most mennyit jelent.
Bacsó János polgármester: ez kb. 300-400 000 Ft-ba kerül, amennyiben ez elfogadható a
testület számára, javasolja a 200 000 Ft. plusz infláció áron eladni a telket Lukács
Sándor részére.
Tarnóczi József képviselő: szerinte is adhat Lukács Sándor számára egy új esélyt az ön-
kormányzat.
Solymosi Imréné képviselő: egyetért a javaslattal.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a
napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, miszerint eladha-
tó-e a 201 hrsz.-ú telek 200 000,-Ft. és a felhalmozódott kamatok összegéért.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
22/2009. (IV. 1.) határozata

Tárgy:  az Ónod, Arany J. u. 28. szám alatti, 201 hrsz.-ú ingatlan újbóli eladása Luk-
ács Sándor részére

A képviselő-testület – az ugyanilyen tárgykörű 13/2003. (II. 10.) határozatát megerősítve, - az
Ónod 201 helyrajzi számú, természetben Ónod, Arany János u. 28. szám alatt található „la-
kóház, udvar” megjelölésű ingatlant eladja Lukács Sándor (lakóhelye: Ónod, Arany János u.
28.) részére, 200.000 Ft és ennek a 2003-tól 2008-ig évente, halmozódóan felmerülő hivatalos
infláció összegéért, vagyis 75.843 Ft, mindösszesen 275.843 Ft-ért (azaz kettőszázhetvenöt
ezer nyolcszáznegyvenhárom forintért).
Felelős: jegyző



5. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek

A.\ Sportegyesület alapítása
Bacsó János polgármester: felkérte Kántor Andort, hogy ismertesse a sportegyesület
ismételt megalapításával kapcsolatos megkeresését.
Kántor Andor: üdvözölte a képviselő-testület tagjait, majd elmondta, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan szeretne ismételten létrehozni egy futball csapatot Ónodon, eh-
hez kérne segítséget. Kérése lenne, hogy a korábbi focicsapat felszereléseit elkérje
Burai Jánosnétól, az előző sportegyesület vezetőjétől.
Burai Jánosné képviselő: elmondta, hogy az egyesület létrehozását, a csapat megalaku-
lását és a csapattagok megválasztását követően rendelkezésre bocsájtja a régi egyesü-
let felszerelését.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy a mezek, illetve egyéb felszerelések nem az
egyesület tulajdonában vannak, hanem a szponzorok tulajdonában. Mint a régi egye-
sület tagja, tisztségviselője, a korábbi egyesület körüli problémák miatt a maga részé-
ről nem járul hozzá a mezek átadásához. Véleménye szerint először meg kell keresni
Burai János volt elnököt, és vele kell megegyezni.
Burai Jánosné képviselő: elmondta, hogy az előző egyesület 2 éve meg lett szüntetve
pénzhiány miatt. Véleménye szerint az új egyesület léte és működőképessége nem
attól a pár régi meztől függ majd.
Vida Miklós képviselő: kérdése, hogy a futballháló is a szponzor tulajdona-e.
Burai Jánosné képviselő: elmondta, hogy nem, azok a raktárban megtalálhatóak.
Bacsó János polgármester: felolvasta a korábbi egyesület megszüntetéséről szóló jegy-
zőkönyvet, melynek értelmében leltár van az eszközökről, ebből a készletből 2 garni-
túra mez a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz került, illetve benne foglaltatik,
hogy új egyesület esetén az eszközkészlet átadásra kerül. Egyébként biztosan sikerül
most is támogatót találni, illetve mezeket szerezni, így ez nem kell, hogy vita tárgya
legyen.  Tárgyalásokat kell folytatni, a mielőbbi megegyezés érdekében.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy a mezek értéke kb. 400 000,- Ft., amit a
szponzor fizetett ki, de az egyesület használt, a szponzor joga eldönteni, hogy mire
használja az általa vásárolt mezeket és egyéb eszközöket.
Vida Miklós képviselő: szerinte is tárgyalásos úton kell eredményre jutni, elmondta
továbbá, hogy az egyesület alakuló ülése a holnapi napon (2009. 04. 02.) lesz délután
6 órai kezdettel, amelyre mindenkit szeretettel vár.
Burai Jánosné képviselő: megköszönte a meghívást.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint ezen a nézeteltérésen Ónod Község
Képviselő-testülete nem tud segíteni, így nem látja értelmét a testületi ülés keretében
elkezdeni egy parttalan vitát.
Tarnóczi József képviselő: továbbra is tartja előzőekben elmondott véleményét, misze-
rint Burai Jánost kell megkeresni, vele kell leülni tárgyalni, biztosan nem zárkózik el
a tárgyalások elől.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérdése, hogy mikor alakult az előző egyesület.
Burai Jánosné képviselő: válasza, 2003-ban.
Gálné Tatár Mária képviselő: emlékei szerint akkor hasonló vita zajlott le az újonnan
megalakulni akaró egyesület illetve az azt megelőző egyesület vezetője, Tricskó Ist-
ván között, ebbe nem szabad megint beleesni. Véleménye szerint a szponzor, ha ad
valamit, azt ne vegye vissza.



Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját.

B.\ Vásári rendelet módosítása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet vál-
totta fel  a korábbi, vásárokról szóló 35/1995-ös Kormányrendeletet. A változások
kapcsán munkaértekezlet összehívása történt, a rendelet aktuális kérdéseinek megvi-
tatása céljából. A munkaértekezletre meghívást kaptak a VPOP, a APEH, az ÁNTSZ,
a fogyasztóvédelmi hatóság, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, az Emődi
Rendőrőrs, illetve a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal képviselői. Ezen szerveze-
tek részére javasolta 5-5 db ingyenes parkolásra jogosító parkoló kártya átadását. A
változások keretében például külön helyiséget kell majd biztosítani a mezőgazdasági
szakigazgatási hivatal munkatársai számára. Bővült a tiltott áruk listája, illetve szigo-
rítások lépnek életbe egyes termékek forgalmazására vonatkozólag.
Kérdése, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a
kérdést, miszerint támogatja-e a képviselő-testület az ingyenes parkolást biztosító
parkoló-kártyák kiosztását. A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
7/2009. (IV. 2.) rendelete

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

1. §

Az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III.  27.) rendelet (a
vásári és piaci helypénzek mértékét meghatározó) 3. számú mellékletének D) pontjá-
nak b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„D)
b) A képviselő-testület ingyenes parkolást biztosít a Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz
tartozó települések polgármesterei és jegyzői, valamint a vásár ellenőrzését végző hatóságok
munkatársai részére.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. április 2.
dr. Üveges István jegyző



C.\ Génmanipulált vetőmag alkalmazása
Bacsó János polgármester: ismertette az előterjesztésként is kiküldött, Lengyel Zoltán
országgyűlési képviselőtől e-mailen érkezett megkeresést. Ebben a képviselő javasol-
ta megakadályozni a génmanipulált vetőmagok elterjedését.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy hivatalos-e egyáltalán a megkeresés, mi-
vel nincs aláírva.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy igen, pusztán e-mailen érkezett, azért ma-
radhatott le az aláírás.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy az önkormányzatnak van-e jogköre a génma-
nipulált vetőmagok használatának megtiltására.
Sedenszki Imre alpolgármester: a levél értelmében az önkormányzat saját közigazgatási
területén kéri az ilyen vetőmaghasználat tiltását a honatya.
Tarnóczi József képviselő: mint egészségügyi szakember, elmondta, hogy ezek a mag-
vak rovarellenes szert termelnek magukban, így jóval olcsóbb a nagyüzemi előállítá-
sa, viszont sokkal több méreganyag jut általuk az emberi szervezetbe. Kérdése, hogy
van-e ennek jogszabályi kritériuma, vagy csupán jelképes tiltást jelent.
Bacsó János polgármester: véleménye szerint inkább csak jelképes.
dr. Üveges István jegyző: felvetődik a kérdés ki lesz, ki lehet az a személy, aki ennek
betartását megvizsgálja.
Tarnóczi József képviselő: elmondta, hogy elméletileg talán van az önkormányzati dön-
téstől magasabb szintű jogszabály, ami ezt a tevékenységet már tiltja Magyarorszá-
gon.
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, hogy akár jelképes a döntés, akár nem, a kép-
viselő-testület csak olyan döntést hozzon, amelyhez hatásköre és jogköre is van.
dr. Üveges István jegyző: ezt a közigazgatási hivatal kiszűri, ahogy a magasabb szintű
jogszabály létére is figyelmeztet.
Bacsó János polgármester: összegezve az elhangzottakat elmondta, javaslata, hogy a
képviselő-testület támogassa a felvetést, de kösse ki: a betartást ellenőrizni nem áll
módjában. Ez után feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz.Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szava-
zásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
23/2009. (IV. 1.) határozata

Tárgy: Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő a génmanipulált vetőmagvak forgal-
mazásának megtiltására vonatkozó kezdeményezésének támogatása (a kezdeményezés
melléklet)

A képviselő-testület az ezen határozat mellékletét képező, Lengyel Zoltán országgyűlési képvi-
selőnek a génmanipulált vetőmagvak forgalmazásának megtiltására vonatkozó kezdeményezé-
sét támogatja, de ugyanakkor kinyilvánítja, hogy a tiltás betartására vonatkozólag nem ren-
delkezik ellenőrző szakapparátussal.



D.\
Török János képviselő: elmondta, hogy 1849-ben Ónodon lábadozott és művet is készí-
tett Egressy Béni, információi szerint a Bánk Bánt itt írta át operára. Ezen jeles ese-
mény 160. évfordulója lesz az idén. Kérdése és javaslata a képviselő-testület felé,
hogy erről az eseményről nem illene-e megemlékezni.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy az internetes forrás nem kielégítő, teljesen
biztosnak kell lennie az információnak.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy a MTA Zenetudományi Intézetét kell megke-
resni az ügy kapcsán, ők pontosan utána tudnak nézni az információ valóságtartal-
mának.
Bacsó János polgármester: amennyiben valóban bebizonyosodik az ónodi kötődés, tá-
mogatja a javaslatot és újra napirendre tűzi a pont megtárgyalását.

E.\ Hősök Napja
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy megkereste Drahos István, hogy az idén is
megrendezésre kerül a Hősök Napja ünnepség, melyet 2009. május 30-án vagy 31-én
tartanának. Amennyiben a képviselő-testület is javasolja, akkor támogatja az idei
rendezvényt is. Megkéri Gálné Tatár Máriát, hogy egy kis ünnepség megszervezésé-
ben segítsen.
Gálné Tatár Mária képviselő: a szervezésben természetesen segít, viszont az időpont
jobb lenne egy héttel korábban, ha lehet, a pünkösd miatt.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy javasolni fogja a rendezvény 1 héttel koráb-
ban történő megrendezését, amennyiben lehet.
dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy beszédet mond-e, mondjon-e valaki az ünnep-
ségen.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy vállalja-e valaki a képviselők közül. Tavalyi
éven Sedenszki Imre alpolgármester mondott beszédet, idén megkérné Tarnóczi Jó-
zsef képviselőt.
Tarnóczi József képviselő: válasza, amennyiben nem kell dolgozni mennie azon a na-
pon, természetesen elvállalja.

F.\
Feka Béla CKÖ elnöke: ismertette a képviselőkkel, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az
EU élelmiszer segélycsomagok osztására idén is sor kerül a Máltai Szeretetszolgálat
jóvoltából. A májusi egyszeri csomagosztáson túl, van egy második osztásra is esély,
ami előreláthatólag szeptemberben lenne.
Bacsó János polgármester: üdvözli a csomagosztást, a korábbi évhez hasonlóan most is
támogatja a kezdeményezést, a lebonyolításban segítséget ajánl a kisebbségi önkor-
mányzatoknak.

G.\ Diesel-Bar beadványa
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy beadvánnyal keresték meg a benzinkúttal kap-
csolatban.
dr. Üveges István jegyző: felolvasta Szobonya Marietta kérelmét, melyben a Rákóczi u.
2/A sz. alatt lévő Diesel-Bar vendéglátó egységre non-stop nyitva tartást kér engedé-



lyezni. Indokolása szerint a benzinkút is non-stop nyitva tartással üzemel és  a ben-
zinkúthoz tartozó shop-ban is erre lenne igény. Elmondta továbbá, hogy a döntésho-
zatal előtt vegyék figyelembe a képviselők az egy évvel ezelőtti rendeletet, melynek
értelmében 2200 és 0600 között nem lehet nyitva semmilyen üzlet és vendéglátó ipari
egység.
Tarnóczi József képviselő: kérdése, hogy ebben az egy esetben nem tehet-e kivételt a
képviselő-testület.
dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy ez a többi italboltra nézve szerinte negatív
diszkriminációnak számítana.
Bacsó János polgármester: javasolta az engedély megadását, ez a tevékenység nem za-
varna senkit, hiszen a benzinkút közvetlen környékén nincs szomszéd.
Tarnóczi József képviselő: szintén támogatja az engedély megadását.
Gálné Tatár Mária képviselő: kikötést kell tenni az engedélybe, amennyiben egy panasz
is érkezik, vagy csendháborításról feljelentés, akkor meg kell tiltani a további non-
stop nyitva tartást
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz. Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárta a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdése, miszerint megadható-e a Diesel Bar részére a non-
stop nyitva tartási idő.
A testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
8/2009. (IV. 2.) rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2007. (VIII. 16.) rendelet módosí-
tásáról

1. §

A képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2007. (VIII.
16.) rendelet 1. §-át az alábbi rendelkezéssel egészíti ki:
„ Ez az üzletek éjszakai nyitva tartását  22 óra és 5 óra között megtiltó rendelkezés nem vo-
natkozik a helyi benzinkúton üzemelő büfére (Ónod, Rákóczi út 2/A.), mivel ennek működése
a köznyugalmat nem veszélyezteti, közvetlenül nem lakóházak mellett található.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János         dr. Üveges István
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. április 2.
dr. Üveges István jegyző



Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, ész-
revétele, mivel közérdeklődésre számot tartó javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki
nem élt, megköszönte a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
           polgármester           jegyző

Solymosi Imréné        Kiss Bertalan
        jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


