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

Ónod Község Képviselő-testülete
2009. augusztus  10-én megtartott

rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:

11/2009.  (VIII. 11.) rendelet: a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói
részére biztosított ivó- és háztartási víz díjáról
12/2009. (VIII. 11.) rendelet: az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 10.) rendelet módosításáról
13/2009. (VIII. 11.) rendelet: az iskolai napközinek a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók általi kötelező igénybevételéről
14/2009. (VIII. 11.) rendelet: az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló
6/1997. (III. 27.) rendelet módosításáról (lovat csak a vásártéren lehet árulni + a melléklet ha-
tályon kívül helyezése – ez határozatban került szabályozásra)

Meghozott határozatok:

50/2009. (VIII. 10.) határozat: felhatalmazás a főtéri pihenőpark és sétány, valamint
vásártéri WC csoport és szociális blokk kialakítására irányuló LEADER pályázathoz
kapcsolódóan közbeszerzési eljárás indítására
51/2009. (VIII. 10.) határozat: hozzájárulás új artézi kút létesítéséhez, továbbá közkút
áthelyezéséhez, valamint a lakosság által nem igényelt nyolc közkút leszereléséhez
52/2009. (VIII. 10.) határozat: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvodában indítható osztályok, tanulócsoportok, óvodai csoportok számá-
nak meghatározása
53/2009. (VIII. 10.) határozat: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda Köz-
oktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadása, továbbá Pedagógiai
Programjának módosítása (2 melléklet)
54/2009. (VIII. 10.) határozat: Az ún. rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbí-
tása 2010. augusztus 13-ig (melléklet)
55/2009. (VIII. 10.) határozat: Az ónodi országos állat- és kirakodó vásár helyhaszná-
lati és parkolási díjainak megállapítása 2009. szeptember 1-től
56/2009. (VIII. 10.) határozat: A konyhai, továbbá az óvodai dolgozók, valamint az
iskolai napközis nevelők munkahelyi étkezési térítési díjának eltörlése
57/2009. (VIII. 10.) határozat: az Egressy Béni emlékoszlop Hősök Kertjében történő
felállíttatásának pénzbeli támogatása (melléklet – meghívó)
58/2009. (VIII. 10.) határozat: egy finnországi településsel testvér-települési kapcsolat
kiépítését előkészítő tárgyalások megindítása



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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete
2009. augusztus 10-én megtartott

rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János polgármester, Sedenszki Imre alpolgármester, Gálné

Tatár Mária, Horváth László, Török János, Vida Miklós képviselők;
- Burai Jánosné, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné és Tarnóczi József képviselők tá-

volmaradásukat előre jelezték.
- meghívott vendégként: Feka Béla CKÖ elnök;
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
Bacsó János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvise-
lők jelenléti aránya 60 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sedenszki Imre és Török János
képviselőket javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül –  elfogadta:

1. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról
2. napirendi pont: a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói részé-

re biztosított ivó- és háztartási víz díjának meghatározása
3. napirendi pont: a 2009/2010-es tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai

osztályok számának megállapítása
4. napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna általános iskola és óvoda pedagógiai

programjának módosítása
5. napirendi pont: körjegyzőség létrehozásának kérdése
6. napirendi pont: az ún. rulírozó, 6 millió forintos bankos hitelszerződés meg-

hosszabbítása
7. napirendi pont: a vásári rendeletből a bérleti díjakról szóló melléklet hatályon

kívül helyezése és határozatban, helyhasználati díjként történő elfogadása, az
autóparkolás és a ló árusítás díjának megemelése

8. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek

1. napirendi pont: jelentés a lejárt határozatokról

1.1\ Közlekedési tábla leszerelése
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sajólád felőli 30 km./órás
sebességkorlátozó tábla hosszas utánajárás után leszerelésre került. A tapasztalatok
szerint a sebességkorlátozást nem nagyon tartották be az autósok.



1.2\ Tricskó ügy
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a Tricskó ügy kapcsán eddig egy tárgyalás
volt, a következő tárgyalás szeptemberben lesz. A malom mögötti ingatlant 1997-ben
az önkormányzat elcserélte Tricskó Istvánnal. Hiánypótlásra való felszólítást követő-
en 2001-ben a földhivatal elutasította a bejegyzési kérelmet. Tricskó szerint a szemé-
lyi száma hiányzott a beadott papírokról, az elutasító határozat szerint a szóban for-
gó helyrajzi számon már nem létezett az a terület, ez volt az elutasítás oka. Bízzunk a
bíróság bölcsességében és igazságérzetében.

1.3\ Sportegyesület
Bacsó János polgármester: felkérte Vida Miklóst, hogy tájékoztassa a képviselőket a
sportegyesület helyzetével kapcsolatban.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy az igazolások megvannak, az orvosi vizsgálatok
folyamatban vannak. Jelenleg előkészítő meccsek folynak, a bajnoki meccsek augusz-
tus 20-tól lesznek.
Bacsó János polgármester: tudomása szerint a régi sportegyesület semmit nem adott át
a felszerelésekből, még azokat sem, melyeket az önkormányzat vásárolt (háló, part-
jelzőzászló, stb.). Javaslata, hogy levélben keressék meg a régi egyesület vezetőit,
melyben kérjék ezek visszaszolgáltatását.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy személyesen kereste meg Burai Jánost, aki azt
mondta, hogy kölcsönadta a felszereléseket és jelenleg nem elérhető az a személy,
akinek kölcsön lett adva. Véleménye szerint ami egyszer bekerül egy egyesület va-
gyonába az maradjon is ott. Az írásba történő megkeresést támogatja.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját.

1.4\ LEADER
Bacsó János polgármester: a falumegújítás kapcsán beadott pályázat elbírálása folya-
matban van, jelenleg semmilyen új információ nem áll rendelkezésre. A pályázat
megnyerése esetén okosan kell gazdálkodni, mivel csak 12 millió forint van a letéti
számlán, a pályázat utófinanszírozású, vagyis kifizetett számla után lehet a támoga-
tásra igénylést benyújtani. A befogadást követően legalább 6 hónap, mire kiutalják a
támogatási összeget, ha nem kell sok hiánypótlás. Közbeszerzési eljárás megindításá-
ra lesz szükség még a pályázat megnyerése előtt. Ez feltételes eljárás, a szerződéskö-
tés feltétele lenne a pályázat megnyerése. Az első kör ősszel lenne, amellyel télen el
lehetne számolni és a következő tavasszal megkezdődhetne a 2. célterület megvalósí-
tása. Kéri a testület felhatalmazását, hogy lehetőség esetén induljon meg a közbe-
szerzési eljárás. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottak-
hoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra
bocsátotta a kérdést. A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Önkormányzata
50/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: felhatalmazás a főtéri pihenőpark és sétány, valamint vásártéri WC csoport és
szociális blokk kialakítására irányuló LEADER pályázathoz kapcsolódóan közbe-
szerzési eljárás indítására

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a LEADER pályázat keretében
megvalósítandó főtéri pihenőpark és sétány, valamint vásártéri WC csoport és szociális blokk
kialakítási munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési eljárást megindítsa.
2. A közbeszerzési szerződés megkötése feltételes. Az aláírás feltétele a pályázat megnyerése.
Felelős: polgármester

Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e a polgármesteri beszámo-
ló a lejárt határozatokról. A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta a polgármesteri beszámolót a lejárt határozatokról.

2. napirendi pont: közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok részére biztosí-
tott ivó- és háztartási víz díjának meghatározása

Bacsó János polgármester: az egész lakosságra kiterjedő felmérés alapján 10 db közkút-
ra nincs igény, a fennmaradó kutakra viszont díjat kell, célszerű kiszabni. Javaslata:
maradjon 1 kút amely mindenki számára ingyenes. A törvényi előírások szerint 50
l./nap/fő vizet kell biztosítani, ez a ma érvényben lévő közkút díjszabás szerint 660,-
Ft./fő/hó összeget tesz ki.
Sedenszki Imre alpolgármester: tudomása szerint sokan hordják a kutakról a vizet, sőt
sok helyen az állattartáshoz, autómosáshoz is használják a kutat, ezt is fel kellene
mérni.
Bacsó János polgármester: a főtéren lesz egy ingyenes kút, ha fizetni kell majd a közkút
használatáért, valószínűleg sokan fognak oda járni. Éves szinten kb. 80 000,- Ft-ba
kerül egy közkút a fizetendő 45 m3-es általány fogyasztás után.
Vida Miklós képviselő: sok olyan ember van, aki nem igényli a kutat, de ettől függetle-
nül használja azt, sok az olyan ember is, aki rendelkezik vezetékes vízzel, mégis ren-
geteg vizet hord a közkutakról.
Horváth László képviselő: kérdése, hogy hány kérdőív ment ki és abból mennyi volt a
kitöltötten visszaérkezett.
Bacsó János polgármester: mindenkinek ment ki megkeresés, viszont csak 55 érkezett
vissza ezekből, ez alapján kb. 180 fő, aki igény tart a kutak vizére.
Sedenszki Imre alpolgármester: sokak nem küldték vissza a nyilatkozatot, viszont veze-
tékes vízzel nem rendelkeznek.
Bacsó János polgármester: az biztos, hogy aki igényelte a kutat és fizet is érte, az felje-
lentést fog tenni abban az esetben, ha olyan is használja, aki nem fizet érte. Azok
számára, akik a nyilatkozatban igényt tartanak a közkútra, újabb kérdőív fog kimen-
ni, hogy vízdíj fizetése mellett is igénylik-e a kutat.
Horváth László képviselő: véleménye szerint alanyi jogon, ingyen nem jár senkinek víz.



Bacsó János polgármester: javít a megállapításon, a víz jár mindenkinek, de nem feltét-
lenül ingyen. Példaként hozza fel a kazincbarcikai esetet, mikor az ÉRV pénzért árul-
ta a vizet (6,-Ft./l. áron), mikor lekapcsolták őket a rendszerről. Véleménye szerint
legalább 1 kút mindenképpen ingyenes kell, hogy legyen. A fizetni nem kívánók ré-
szére lehetőség van az ingyenes kútról vizet hordani, illetve a ház udvarán kutat is
fúrathatnak, ez kb. 10 000,- Ft. befektetést igényel, így is jóval olcsóbb lehetőség, mint
bevezetni a vezetékes vizet.
Török János képviselő: szerinte ahhoz engedély kell a jegyzőtől és jótállás.
Bacsó János polgármester: javasolta, hogy a Szent István utcai artézi kút ismételt műkö-
dése érdekében a leszerelendő közkutak egyikét meg kellene tartani és az artézi kút
helyére állítani ideiglenesen, amíg nem lesz az önkormányzatnak pénze ott új kút
építésére. Várja ezzel kapcsolatban a véleményeket.
Sedenszki Imre alpolgármester: véleménye szerint inkább az artézi kutat kellene megfe-
lelő módon helyreállítani, nem pedig egy közkúttal helyettesíteni azt.
Török János képviselő: szerinte elegendő lenne egy kis ’norton’ kutat beszerezni, annak
a fagyás elkerülése végett a dugattyúját alulra helyezni, ez kiszolgálná az igényeket.
Bacsó János polgármester: támogatta a felvetést, egy kisebb méretű, teljesítményű
’norton’ kút beszerezhető és köré lehetne készíttetni egy díszburkolatot. Ez kivitelez-
hető.
Török János képviselő: felajánlotta a tulajdonában lévő kutat.
Bacsó János polgármester: megköszönte a felajánlást. Elmondta, ha nyer az ún. főteres
pályázat, akkor lesz piactér. A piactér mellé biztosítani kell vizet, így kéri a képvise-
lő-testület hozzájárulását, hogy a templom előtti, ingyenes kutat áthelyeztesse a fő-
térre. Ezt a nem igényelt közkutak leszerelésével egy időben javasolja elvégezni,
amennyiben hozzájárul a képviselő-testület.
dr. Üveges István jegyző: kérdése mi van abban az esetben, ha olyan személy hordja a
vizet, aki nem tartott igényt a kútra vízdíj fizetése mellett.
Bacsó János polgármester: javasolta, hogy a bírság maximuma, 30 000,- Ft legyen a bün-
tetése, véleménye szerint ez szabálysértés.
Horváth László képviselő: mi van azzal, aki kérte a közkutat, viszont nem fizeti be a
díjat.
dr. Üveges István jegyző: az végrehajtással behajtható.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját, majd sza-
vazásra bocsátotta a kérdést, miszerint az előterjesztésnek megfelelően megjelölt 9
közkút leszerelhető-e.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a közkút használatért a jelen-
leg érvényes ÉRV-s díjszabás alapján a 352 Ft + 25 % áfa köbméterenként elfogadha-
tó-e.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a szankciók az alábbiak
szerint érvényesülnek: aki nem ivóvíz forrásként használja a kutat az szabálysértést
követ el, maximális bírság 30 000,- Ft. Adók módjára behajtandó tartozás, az, ha nem



fizetik be a vízdíjat. Aki nem rendeltetésének megfelelően használja a kutak vizét az
szabálysértést követ el.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint, a főtéren található közkút
ingyenesen hozzáférhető legyen mindenki számára.
A fentiek alapján a testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül – elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
11/2009.  (VIII. 11.) rendelete

a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói részére biztosított ivó- és háztar-
tási víz díjáról

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14.§ (1)  és  (3)  bekezdése alap-
ján a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói részére biztosított ivó- és háztartá-
si víz díjáról, az önkormányzat bevételeivel való takarékos gazdálkodást megvalósítva, az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói részére az ivó- és háztar-
tási víz biztosítása közkút használatával történik.
(2)  A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik ivó- és háztar-
tási vízszükségletüket közkútról elégítik ki.
 (3) Mentes az e rendelet alapján megállapított vízdíj fizetése alól:

-a) aki ivóvízszükségletét az alábbi ingatlan előtt lévő közkútról elégíti ki:
- főtér (katolikus templom előtt)

2. §

(1) A fizetendő vízdíj mértéke: a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó legkisebb
vízmennyiség, vagyis 50 l/fő/nap. A víz árának megállapítása a közszolgáltató által
meghatározott mindenkori díj alapján történik
(2) A vízdíj összege 2009-ben:352 Ft + 25 % áfa köbméterenként.
(3) A vízdíj összegét minden tárgyhót követő hó  5-ig kell a Polgármesteri Hivatal
házipénztárába befizetni.
(4) A vízdíj mértékének megállapításánál a vezetékes ivóvízellátásba be nem kapcsolt
ingatlanba (állandó lakcímre és tartózkodási helyre egyaránt) bejelentett természetes
személyeket kell figyelembe venni.

3. §

(1) Aki - az 1. § (3) bekezdésében meghatározott közkut(ak) kivételével -  a közkuta-
kat közkúthasználati díj fizetése nélkül használja, attól a vízdíj a vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelő eljárásban behajtásra kerül.



(2) Attól, aki írásban nyilatkozott arról, hogy az ivó- és háztartási vízszükségletét
közkútról kívánja kielégíteni, viszont a kiszámlázott vízdíjat nem fizeti be határidőre,
tartozását végrehajtási eljárás keretében kell behajtani.
(3) Szabálysértést követ el az a személy, aki a közkutat nem ivóvíz ellátás biztosítása
céljára (hanem például autómosás, állatitatás, építkezés, stb.) polgármesteri engedély
nélkül használja. A szabálysértést elkövető 30 000 Ft-ig (azaz harmincezer forintig)
terjedő pénzbírsággal sújtható.

4. §

A rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

      Bacsó János.      dr. Üveges István
polgármester   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. VIII. 11.

dr. Üveges István
            jegyző

A polgármester szavazásra bocsátott a kérdést, miszerint az artézi kút helyreállítha-
tó-e, a katolikus templom előtti közkút a főtérre áthelyezhető-e, valamint a lakosság
egészére kiterjedő felmérés alapján nem igényelt kilenc közkút leszerelhető-e?
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
51/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: hozzájárulás új artézi kút létesítéséhez, továbbá közkút áthelyezéséhez, va-
lamint a lakosság által nem igényelt nyolc közkút leszereléséhez

A képviselő-testület hozzájárul:
1 a Szent István utcában található régi artézi kút helyén egy új artézi kút létesítéséhez;
2 a katolikus templom előtti közkútnak a főtérre történő áthelyezéséhez;
3. a lakosság egészére kiterjedő felmérés alapján nem igényelt alábbi közkutak leszereléséhez:

 Ady Endre u. 31.
 Dobó u. 7.
 Dózsa György. u. 5
 Honvéd u. 3.
 Mező u. 19.
 Rákóczi u. 129.



 Rét u. 1.
 Szent István u. 28.

Felelős: polgármester, jegyző

3. napirendi pont: a 2009/2010-es tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai
osztályok számának megállapítása

dr. Üveges István jegyző: jogszabályi előírásoknak való megfelelés végett kell határoza-
tot hozni az elfogadásról. Igrici a saját adatait elküldte, amit Gálné Tatár Mária in-
tézményvezető asszony egyesítette az ónodiakkal, ezek alapján jöttek ki az előterjesz-
tésben feltüntetett adatok.
Gálné Tatár Mária képviselő: a létszámadatok véleménye szerint igen beszédesek, így
javasolta, hogy a HHH-s gyermekeknek, akik egyébként ingyen étkezésben részesül-
nek, azok számára kötelező legyen a napközi is.
Horváth László képviselő: véleménye szerint is maradniuk kellene a napköziben, saját
fejlődésük érdekében, hiszen sokszor a távollét oka, hogy vigyázni kell a kistestvérre,
hogy a szülők nyugodtan elmehessenek otthonról.
Sedenszki Imre alpolgármester: ez kiskorú veszélyeztetése, ami jegyzői hatáskör.
Horváth László képviselő: a családsegítőre sajnos nem igazán lehet számítani, a jegyző-
re viszont igen. A gyermekvédelmi szakemberek többsége szerint jelenleg a legrosz-
szabb családban is jobb a gyermeknek, mint állami intézetben.
Bacsó János polgármester: kérdés az, hogy szabályos-e kötelezni a HHH-s gyermekeket
a napköziben maradásra.
dr. Üveges István jegyző: ez szerinte helyi rendelettel kivitelezhető.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
indítható osztályok létszámadataival kapcsolatban; mivel felszólalásra senki sem je-
lentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint az előterjesztés adatainak meg-
felelően elfogadhatóak-e a létszámadatok. A testület egyhangúlag – 6 igen szavazat-
tal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
52/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodában in-
dítható osztályok, tanulócsoportok, óvodai csoportok számának meghatározása
I.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola (Ónod):
Indítható osztályok száma: 9
Napközis csoport:         2
Tanulószoba:         2

Így a 2009/2010-es tanévben indítható csoportok száma: 13

II.
Homok-Vár Óvodában (Ónod) indítható csoportok száma: 4 csoport.



III.
Tompa Mihály Általános Iskola (Igrici):
Indítható osztályok száma: 8
Napközis csoport:               1
Tanulószoba:                        1

Így a 2009/2010-es tanévben indítható csoportok száma: 10

IV.
Százszorszép Óvodában  (Igrici) indítható csoportok száma: 2 csoport.
Felelős: intézményvezető, jegyző

Bacsó János polgármester: a most megszavazott iskolai és óvodai csoportokhoz tarto-
zó pedagóguslétszám emelése a törvényi előírásoknak való megfelelés miatt egy fő-
vel indokolt. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A testület egyhangúlag – 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
12/2009. (VIII. 11.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  2/2009. (II. 10.) rendelet
módosításáról

1.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 10.) rende-
let 3.§ (2) bekezdésében „a költségvetési létszámkeretet 83 főben állapítja meg” szövegrész
helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: „a költségvetési létszámkeretet 84 főben állapítja meg”.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

      Bacsó János.      dr. Üveges István
polgármester   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. VIII. 11.
    dr. Üveges István
            jegyző

Bacsó János polgármester: a HHH-s gyermekek kötelező napközibe járásával kapcso-
latban feltette a kérdést, hogy a megbeszélteknek megfelelően elfogadható-e a köte-
lezés rendeletbe foglalása. A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:



Ónod Község Képviselő-testülete
13/2009. (VIII. 11.) rendelete

az iskolai napközinek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók általi kötelező
igénybevételéről

l. §

A képviselő-testület az iskolai napközinek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók általi
igénybevételét kötelezően előírja, a gyermekek jobb tanulmányi előre menetelének, testi-lelki
fejlődésének előmozdítása érdekében.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

      Bacsó János      dr. Üveges István
polgármester   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. VIII. 11. dr. Üveges István
          jegyző

4. napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna általános iskola és óvoda pedagógiai
programjának módosítása.

dr. Üveges István jegyző: az előterjesztés alapján a módosítás azért szükséges, mert a
tagintézményekkel közös pedagógiai programot kell alkotni az iskolatársulás miatt,
az előterjesztésben részletezett közös elvek alapján, mely elvek a tagintézményekkel
együttműködésben lettek meghatározva.
Bacsó János polgármester: kérdése, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzot-
takhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést. A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellen
szavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
53/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda Közoktatási Esélyegyenlő-
ségi Intézkedési Tervének elfogadása, továbbá Pedagógiai Programjának módosítása
(2 melléklet)

A képviselő-testület a jelen határozat
1. számú mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
Óvoda Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét,
2. számú mellékletét képező tartalmúra módosítja a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
Óvoda pedagógiai programját.
Felelős: intézményvezető



5. napirendi pont: körjegyzőség létrehozásának kérdése

Bacsó János polgármester: elmondta Köröm megkereséséhez kapcsolódóan, hogy jelen-
leg Köröm Nagycséccsel alkot körjegyzőséget az év végéig, utána viszont Köröm sor-
sa bizonytalan. A környező települések megkérdezése nyomán elmondható, hogy
Sajópetri elzárkózik a körjegyzőségtől, ahogyan Kistokaj is, Sajóhidvéghez és Ber-
zékhez nem szeretnénk, ahogyan a Nyékládháza-Muhi körjegyzőséghez sem. Sajólád
még nem lett megkérdezve. Nem kell most döntenie a testületnek, javasolta elnapol-
ni a döntéshozatalt ebben a kérdésben.
Sedenszki Imre alpolgármester: Körömnek mindenképpen kell válaszolni, hogy jelenleg
nem aktuális a körjegyzőség megalakításának kérdése.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy elnapolható-e a döntés ebben a kérdésben.
A testület egyhangúlag – 6 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - el-
fogadta a döntéshozatal elnapolását.

6. napirendi pont: az ún. rulírozó hitelszerződés meghosszabbítása

Bacsó János polgármester: augusztus 13. napján lejár az évente meghosszabbított
rulírozó hitelszerződésünk. A bank megküldte az újabb 1 évre szóló szerződésmódo-
sítást. A rulírozó hitelre az önkormányzati dolgozók fizetésének időben történő biz-
tosítása céljából van szükség. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és
szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint aláírható-e a szerződés meghosszabbítása.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
54/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: Az ún. rulírozó hitelről szóló szerződés meghosszabbítása 2010. augusztus 13-
ig (melléklet)

A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat és a Raiffeisen Bank Rt. Miskolci Fiókja
(3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.) között 2004. december 23-án létrejött MF-13/2004. számú
bankszámlahitel-szerződés (rulírozó hitel) módosításához, a szerződés érvényességének 2010.
augusztus 13-ig történő meghosszabbításához, az ezen határozat mellékletét képező tartalom-
mal.

7. napirendi pont: a vásári rendeletből a bérleti díjakról szóló melléklet hatályon
kívül helyezése és határozatban, helyhasználati díjként történő elfogadása, az au-
tóparkolás és a ló árusítás díjának megemelése

dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy az Alkotmánybíróság Esztergom vásártartá-
sának rendeletét vizsgálta, s a határozatának való megfelelés miatt egy vásárfenntar-



tó önkormányzatnak határozatban kell rögzíteni a vásárra vonatkozó díjtételeket,
továbbá a korábbi bérleti díj megnevezés helyett a helyhasználati díj megnevezés az
alkalmazandó. Javaslat a lóvásár díjtételeinek emelése, a jelenlegi 1 500.- Ft-os díj túl
alacsony, figyelembe véve egy-egy ló 2-300 000.- Ft-os vételárát.
Sedenszki Imre alpolgármester: felhívta a figyelmet azokra a ló árusokra, akik a parko-
lóban állnak meg a lovaikkal. Kötelezni kell őket, hogy ló csak a lóvásár területén
lehet, parkolóban nem.
Vida Miklós képviselő: elmondta, hogy a vásárra látogatók már a Szent István utcát is
szinte teljes hosszában használják parkolásra, ezt is szabályozni kellene.
Horváth László képviselő: ki kell terjeszteni a parkolási díjat minden környező utcára is.
dr. Üveges István jegyző: jelen tervek szerint minden utcában egységesen 1 000.- Ft.
lenne a parkolási díj, vásári napokon.
Sedenszki Imre alpolgármester: javasolta előírni, hogy parkoló jegyeket jól látható he-
lyen kell az autósoknak elhelyezni, azt valaki a vásár időtartama alatt rendszeresen
ellenőrizze, akinek nem látható a parkoló jegy, vagy nem rendelkezik azzal, az az
autós szabálysértést követ el, amit szankcionálni kell.
Horváth László képviselő: javasolta fényképek készíteni azokról az autókról, melynek
nincs vagy nem látható a parkolási jegye, amennyiben lehet róluk fotót készíteni.
Török János képviselő: véleménye szerint minden utcát zárni kellene.
Sedenszki Imre alpolgármester: szerinte sem lenne szabad autósokat engedni a mellék-
utcákba, mert egy korábbi vásáron is előfordult az, hogy a parkoló autók miatt a
mentő nem tudott bejönni. Javasolta továbbá, hogy a rokkant igazolvánnyal parkolók
részére legyen külön kijelölt parkolóhely.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátotta a
kérdést, miszerint a vásári rendelet módosítása elfogadható-e a fent részletezettek
alapján.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
14/2009. (VIII. 11.) rendelete

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati vásár- és piactartás rendjéről szóló 6/1997. (III.
27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletét (amely a vásári és piaci helypén-
zek mértékét határozza meg) hatályon kívül helyezi, megfelelve az Alkotmánybíróság 77/2009.
(VII. 10.) határozatában foglaltaknak.
(2) A Rendelet az alábbi új, 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. Aki vásári napokon lóval, egyéb állati erővel vont járművel árusítási szándékkal meg-
áll a vásártéren kívül Ónod közterületein, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható. „



2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

      Bacsó János.      dr. Üveges István
polgármester   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. VIII. 11.
dr. Üveges István

            jegyző

Bacsó János polgármester: támogatja a javaslatokat, miszerint belterületen egységesen
1 000.- Ft. legyen a parkolási díj, a parkolójegyet az ablakba kell kitenni jól láthatóan,
akinek nincs, vagy nem látható azt le kell fényképezni. Táblák kihelyezését javasolja,
melyben a parkolási zónák kerülnek kijelölésre, aki nem kijelölt helyen parkol, az
szabálysértést követ el, büntetést kell kiszabni rá. A bírság összegére javasolja egysé-
gesen az 5 000.- Ft.-ot. Miskolcon is fizetni kell a parkolásért és ott sem őrzöttek a
parkolók, a parkolóban állók létszámát emelni kellesz. Horváth László képviselő: a par-
koló őrnek kell megmondania, hogy kinek hova kell állnia, nem oda ahova ők akar-
nak.
Bacsó János polgármester: támogatja, hogy a lóvásáron kívül lóval tartózkodás szabály-
sértés elkövetése legyen.
Sedenszki Imre alpolgármester: az követ el szabálysértést, aki nem a rendeltetésének
megfelelően használja az autóparkolót, jelen esetben lovat árul parkolás helyett.
dr. Üveges István jegyző: javasolta a „közigazgatási határon belül” megnevezést alkal-
mazni.
Bacsó János polgármester: állati erővel vont járművel a vásár napján Ónod belterületén
– közigazgatási határán belül – megállni tilos, ennek megszegése helyszíni bírságo-
lást von mag után. Ónod tulajdonában lévő területen megállni tilos, mivel személyes
tapasztalata, hogy a szovjet emlékmű környékén szoktak a lókupecek kis „saját pia-
cot” tartani. További változás még, hogy a tehergépkocsi parkolási díja 300.- Ft.-tal, a
személygépkocsi parkolási díja 200.- Ft.-tal emelkedik, így első esetben 800.- Ft, míg a
második esetben 500.- Ft. lesz az új parkolási díj. Valamint az utcákon egységesen
1 000.- Ft. lesz a parkolás. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett szavazásra bocsátott a
napirendi pontot, miszerint a fent részletezettek szerint elfogadhatóak-e az új díjtéte-
lek.
A testület egyhangúlag – 6 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
55/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: Az ónodi országos állat- és kirakodó vásár helyhasználati és parkolási díjai-
nak megállapítása

A képviselő-testület  az ónodi országos állat- és kirakodó vásár helyhasználati és parkolási
díjait az alábbiak szerint állapítja meg, megfelelve az Alkotmánybíróság 77/2009. (VII. 10.)
határozatában foglaltaknak.

Az ónodi országos állat és kirakodóvásár helyhasználati és parkolási
díjai

2009. szeptember 1-től alkalmazandó díjak
(az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák)

Menny.
egysége

Díjak
(Ft.)

A) Helyhasználati díjak
Vendéglátás (büfé kocsi helye) m2 600
Vendéglátás (vendéglátó pavilonok, sörpadok helye) m2 200
Bútor, faáru m2 300
Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, termény, ta-
karmány, növény, szárnyas állat, kisállat, hobbiállat, hal valamint
sátorból, utánfutóból, talajra helyezett vegyes áruféleségek

m2 150

B) Nagytestű számos állat
egysége Ft.

Ló, csikó db 3 000
Szarvasmarha, borjú, szamár, öszvér, bivaly db 300
Sertés db 300
Juh, kecske, süldő, db 200
Választási malac, gida, bárány db 150
C) Vásári nyitvatartási időn kívüli eltérő díjszabás a lóvásártéri területre
Ló, csikó db 10 000.- Ft.
Jármű db 10 000.- Ft.
D) Járművek

Parkoló
(Ft.)

Önkormányzati utcákban
(Ft.)

Tehergépkocsi db 800 1 000
Személygépkocsi db 500 1 000
Pótkocsi db 300 1 000
Utánfutó db 300 1 000
Állati erővel vontatott jármű db 300 1 000
a) A vásári napokon a közterület használat rendje a vásárra  érkezőkre nézve kötelező.
b) A Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármesterei és jegyzői
részére a parkolás ingyenes.



c) A külön jogszabály alapján kiadott mozgáskorlátozotti parkolási igazolvány csak a vásári
parkolókban érvényes.
d) A parkolási díjat megfizetők a parkolás teljes időtartama alatt kötelesek a parkoló jegyet a
gépjárművük szélvédő üvege mögött kintről olvashatóan elhelyezni.

E) Búcsúvásár
Sátrak, asztalok és egyéb árusító eszközök m2  100.-

Ft.
Mutatványosok berendezései, járművei m2 100.- Ft.
Egyéb járművek díjai megegyeznek a vásár parkolási díjaival.

F) Piac – főtér: napijegy: 1 000.- Ft
Havi bérlet 10 000.- Ft

G) Az állandó lakcímmel rendelkező ónodi lakosok mentesülnek a jelen határozatban megálla-
pított valamennyi helyhasználati és parkolási díj megfizetése alól.
Felelős: polgármester, jegyző

8. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek

8.1\ Étkezés térítési díjak eltörlése (óvodai, konyhai, napközis dolgozók esetében)

dr. Üveges István jegyző: az óvodai és a konyhai dolgozók részére eddig a kötelező
étkezés térítési díja napi 170.- Ft. volt, ők nem kaptak sem hideg-, sem meleg étkezési
utalványt eddig sem. Az a javaslat, hogy az érintett dolgozók, ha ezt igénylik, to-
vábbra se étkezési jegyet kapjanak a jövőben, hanem kerüljön elengedésre a térítési
díj összege, így ingyenesen biztosítaná számukra az önkormányzat a természetbeni
étkezést.
Gálné Tatár Mária képviselő: kérte, hogy a napközis nevelőket is vegyék bele, mert ed-
dig számukra is kötelező volt az étkezés.
Bacsó János polgármester: támogatja a térítési díjak elengedését. 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 elen-
gedhető-e az étkezési térítési díj az óvodai, konyhai és napközis dolgozóknak.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
56/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: A konyhai, továbbá az óvodai dolgozók, valamint az iskolai napközis nevelők
munkahelyi étkezési térítési díjának eltörlése



A képviselő-testület a konyhai, továbbá az óvodai dolgozók, valamint az iskolai napközis neve-
lők kötelező étkezési térítési díját 2009. szeptember 1. nappal eltörli, részükre a vonatkozó jog-
szabályok alapján a természetbeni munkahelyi étkeztetés ingyenesen biztosított.
Felelős: jegyző
8.2\ Egressy Béni emlékoszlop elkészítésének pénzbeli támogatása
Bacsó János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az emlékoszlop talapzata
már elkészült, a ráhelyezendő márványtábla ára 150 000.- Ft., amely összegből a helyi
honismereti egyesület 100 000.- Ft-ot vállal, így az önkormányzat 50 000.- Ft-tal egé-
szítené ki az emlékoszlop elkészíttetésének költségét.
Török János képviselő: elmondta, hogy a talapzat valóban kész, a csiszolása majd a
márványtábla ráhelyezésekor fog megtörténni.
Bacsó János polgármester: az átadás tervezett időpontja október első hétvégéje lenne,
így az ünnepséget össze lehetne kötni az október 6-ai ünnepséggel, így az iskolások
adhatnának a Hősök Kertjében is egy kis műsort. Feltette a kérdést, hogy kíván-e
még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentke-
zett, lezárt a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elfogadható-e
az emlékoszlop elkészítésének 50 000.- Ft-os támogatása.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
57/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: az Egressy Béni emlékoszlop Hősök Kertjében történő felállíttatásának pénz-
beli támogatása (melléklet – meghívó)

A képviselő-testület támogatja az ónodi Hősök Kertjében felállítandó Egressy Béni emlékosz-
lop elkészíttetését. Az önkormányzati támogatás mértéke 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint). Az
ünnepségre szóló meghívó ezen határozat mellékletét képezi.

8.3\ Testvér települési kapcsolat kiépítése
Sedenszki Imre alpolgármester: elmondta, érdeklődés szintjén megkeresték, hogy Ónod
szeretne-e testvértelepülési kapcsolatot kialakítani egy finnországi településsel, és
Ruprecht Antal volt attasé előzetes tárgyalások folytathat-e az ügyben. Finnország-
ban összesen négy vár van, ezért szeretnének testvérvárosnak olyan településeket,
amelyek rendelkeznek várral. Véleménye szerint egy ilyen testvérvárosi kapcsolat jót
tehetne Ónodnak, hiszen egyre nehezebben áll össze egy-egy Ónodi Nap programja;
vannak olyan üzletemberek, akik esetleg turizmust is hoznának a településre, ami
esetleg bevétellel is járhat.
dr. Üveges István jegyző: kérdése, hogy mekkora nagyságú település lenne a testvérte-
lepülése Ónodnak.
Sedenszki Imre alpolgármester: majd ők megneveznek több települést is.
Bacsó János polgármester: egyelőre nem javasolta elzárkózni a lehetőség elől, viszont
még azt sem tudni pontosan, hogy mi a megállapodás tárgya, véleménye szerint,
amíg ez nem kerül pénzébe, vagy aránytalanul sok pénzébe az önkormányzatnak,
addig javasolja a tárgyalások megkezdését. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még va-
laki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezár-



ta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint elindíthatóak-e a tár-
gyalások a testvér-települési kapcsolat kiépítési érdekében.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
58/2009. (VIII. 10.) határozata

Tárgy: egy finnországi településsel testvér-települési kapcsolat kiépítését előkészítő
tárgyalások megindítása

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy egy finnországi településsel kö-
tendő testvér-települési kapcsolat kiépítését célzó tárgyalásokat elindítsa és azokat teljes körű-
en lebonyolítsa, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.
Felelős: alpolgármester

8.4\ Helyi archív felvételekből DVD készült, emléktárgyként való árusítás, aján-
dékozás céljára
Sedenszki Imre alpolgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolában találtak
helyi vonatkozású videofelvételeket (pl.: a nyelvi táborról, a musical versenyről, az
íjász versenyről, tűzoltóversenyről, táborozásokról, ónodi pillanatképek fényképek-
ben, stb.), melyek DVD-re archiválása megtörtént. Az előállítás nem nagy költség,
kérdés, hogy a szülők részére mennyiért legyen megvásárolható.
Bacsó János polgármester: ami költség az a DVD, hozzá a tok és a borító, ez kb. 500.- Ft.,
sokkal többet nem javasolta kérni.
Horváth László képviselő: véleménye szerint a felvételeken szereplő gyermekek szülei
biztosan meg fogják vásárolni.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy lesz-e a közeljövőben falu tévé, mert oda
is lenne vetítendő anyaga a település életéről és lakóiról.
Bacsó János polgármester: az a gond a helyi tévével, hogy ott a szerkesztett műsornak
mindig meg kell lennie, ami viszont hozzáértő embert igényel, ez jelenleg nem bizto-
sított és nincsenek meg a feltételek a biztosításához. Feltette a kérdést, hogy kíván-e
valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett le-
zárt a pont vitáját.

8.4\ Helyi település őrség bővítésének kérdése

Feka Béla CKÖ elnök: felmerült az igény, hogy a kislétai eset után a helyi őrség kibőví-
tésre kerüljön, főleg a település kisebbségei által lakott részeken, így kérése lenne,
hogy azokra a részekre megerősített kb. 8 fős őrség kerüljön kihelyezésre.
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a plusz emberek felvételével egyetért, de 8
főt túlzónak tart, mivel az őrködéssel megbízott emberek nem veszik komolyan ezt a
feladatot, nem tartják ezt fontos „munkának”, folyamatos az őrparancsnokok cseréje,
folyamatosak az ellenőrzések és ezen intézkedések ellenére sem veszik komolyan.
Feka Béla CKÖ elnök: véleménye szerint a 4 fős őrség arra a területre kevés.
Bacsó János polgármester: nem javasolja a bővítést, mert nem lesz szigorú ellenőrzés és
csak azért, hogy egyesek az őrjárat helyett otthon legyenek, nem bővít. Az őrpa-
rancsnokok személyét is nehéz megválasztani, pl. az előzőre szinte senki sem hallga-



tott, így le kellett váltani, újdonság, hogy mostantól minden este lesz kint őrparancs-
nok is az őrökkel. Három páros járhatja a települést, azt támogatja, így abból az egyik
páros a Széchenyi-Told-Béke-Barátság-Dobó útvonalon járőrözhetne. Javaslata, hogy
Feka Béla, mint Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke állítsa fel a 3. körzetet,
amely ott járőrözik, válasszon saját maga embereket, akiket irányít. Az önkormány-
zat ilyen jellegű segítséget tud adni. Kéri Feka Bélát, hogy válasszon az irányítása alá
három embert, akik a fenti útvonalon járőröznek a biztonságuk érdekében.
Feka Béla CKÖ elnök: megköszönte a segítséget és választani fog embereket, akik az
irányítása alatt fognak őrködni.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját.

Ez után a polgármester feltette a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklő-
désre számot tartó felvetése, javaslata, kérdése. 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

Sedenszki Imre Török János
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő



Melléklet Ónod Község Képviselő-testülete 53/2009. (VIII. 10.) határozatához

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda (Ónod, Igrici)

Pedagógiai program

„Szeretném, ha ember lenne belőled gyermekem”
Móra Ferenc

Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdag, a telepü-
léshez kötődő, a környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő,
önmagát érdekelni tudó, másokat elfogadó, együttműködő.

I. Alapelveink:
- A gyermeki személyiséget, a tanulót tisztelet, elfogadás, megbecsülés övezze.
- Hangsúlyozzuk a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, tiszteletben tart-

va a gyermekek, tanulók személyiségét. Figyelembe véve egyéni képességeiket.
- Tervszerű és következetes nevelő- oktató munkával fejleszteni kell a tanulók

alapkészségeit.
- Segíteni kell a gyermeket, a tanulót az egyéni képességeinek kibontakoztatásá-

ban.
- Erősíteni kell a gyermekek, a tanulók óvodához, iskolához való kötődését.

Meg kell valósítani a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű
gyermekek képesség kibontakoztató és integrációs fejlesztését.

- Az óvodapedagógus, a pedagógus modell a gyermekek számára a közösségi
élet irányítója. Ezért fontos, hogy nyelvi kommunikációs kifejezőképessége,
kultúráltsága minta értékű legyen a gyermekek számára.

- Fontosnak tartjuk a gyermekek, a tanulók családi körülményeinek megismeré-
sét. A szülők megnyerését, hogy partnereink legyenek a nevelő- oktató munká-
ban.
Törekednünk kell az őszinte, bizalomteljes kapcsolat kialakítására.

- Törekednünk kell az esélyegyenlőség megteremtésére a szociális hátránnyal, a
tanulási nehézségekkel, a beilleszkedési-, a magatartási zavarral küzdő gyer-
mekek hátrányainak leküzdésére.



Különleges gondozást alkalmazunk a sajátos nevelési igényű gyermekek meg-
segítésére.

- Biztosítjuk intézményeinkben a nemzeti, etnikai, kisebbséghez tartozó gyerme-
kek, tanulók számára a saját kultúrájuk megismerésének lehetőségét.

II. Céljaink, feladataink:
- Teljeskörű személyiségfejlesztés
- Egyéni képességfejlesztés (tehetséggondozás, felzárkóztatás, differenciált fog-

lalkozások)
- Kulcskompetenciák fejlesztése
- Életre való felkészítés
- Udvarias, kultúrált magatartás kialakítása
- Környezettudatos magatartás kialakítása
- Egészséges életmódra nevelés
- Társadalmi norma kialakítása
- Hagyományápolásra, hazaszeretetre nevelés
- Szociokultúrális hátrányok enyhítése (HHH illetve HH, képesség kibontakozta-

tó, integrációs fejlesztés)
- Integrált oktatás
- Nemzeti, etikai, kisebbségi oktatás külön program alapján
- Gyermek- és ifjúságvédelem
- Értékközvetítés, kultúra terjesztése
- Szabadidős tevékenység lehetőségének biztosítása
(A tagintézmények helyi nevelési- oktatási gyakorlatának megvalósítása a saját
specifikumok figyelembevételével kerül az adott feladat-ellátási hely programjá-
ban rögzítésre /mellékletek/).

A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁ-
SAI

Közös feladatok, eszközök, eljárások

A nevelő- oktató munka itt bemutatott feladatai, eszközei, eljárásai az intézményünk
alapelveinek, közös célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják.

Alapelveinknek megfelelően munkánk középpontjában a személyiségfejlesztés, az
önfejlődés elősegítése áll. Legfontosabb feladatunk, hogy az egyéni sajátosságoknak
megfelelő, differenciált pedagógiai módszereket alkalmazzuk. Mindehhez olyan szé-
leskörű tevékenységrendszert, eszközöket, eljárásokat rendelünk, amelyek segítik a
saját élményű tapasztalatszerzést, az alapkészségek, kompetenciák fejlődését, a to-
vábbhaladáshoz szükséges ismeretek megszerzését.

Feladat Eszköz, eljárás
Személyiségközpontú nevelés meg- Pozitív pedagógiai attitűd, bizalom ér-



valósítása.
A csoportfoglalkozások a tanórai
légkör oldottságának, feszültség-
mentességének biztosítása.

vényesülése, motiváló értékelés, a hiá-
nyok feladatként való megjelölése.
Rendszeres pozitív megerősítés.

Korszerű ismeretek nyújtása, sze-
mélyre szóló készség- és képesség-
fejlesztés.
Tapasztalati és értelmező tanulás
elsajátíttatása.
Szilárd alapkészségek kialakítása.
Kulcskompetenciák fejlesztése, al-
kalmazásképes tudás kialakítása.

Tevékenységközpontú pedagógiák al-
kalmazása, gyakorlatorientált feladatok
megoldása. Differenciált foglalkozás,
óravezetés, az adott témának megfelelő
tanulásszervezési eljárások alkalmazása
(frontális, kooperatív, projekt, dráma,
stb.) szükség szerint felzárkóztató fog-
lalkozások szervezése.
5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű
oktatás jogszabály szerinti biztosítása
(iskola).
Külső mérések eredményeinek figye-
lembe vétele (iskola).

Megismerési vágy, önmegvalósítás
iránti igény felkeltése, kielégítése,
fejlesztése.

Könyvtári búvárkodás, szakkörök, ön-
képzőkörök, versenyek, tanulók számára
kiírt pályázatok (tantárgyi, művészeti,
sport) (iskola).
Tapasztalatszerzés és tevékenységek ál-
tal (óvoda).

Adottságoknak, képességeknek
megfelelő követelmények támasztá-
sa.
Rendszeres visszajelzés az előreha-
ladásról a tanulók és szülők számá-
ra.

Követelmények egyértelmű megfogal-
mazása.
Tantárgyi értékelések, magatartás és
szorgalmi értékelése (szóbeli és írásbeli).
(iskola).
Szülői értekezlet, fogadóóra, nyíltnap.

Munkához szoktatás, kitartás, mun-
kabírás fokozása, akarati nevelés.

Aktivizálás, motiválás a tanórákon és
tanórán kívüli foglalkozásokon és cso-
portfoglalkozásokon.

Névadónkhoz kötődő hagyománya-
ink ápolása, tevékenységeink folyta-
tása, továbbfejlesztése.

Névadónkhoz kötődő hagyományaink
ápolása, tevékenységeink folytatása, to-
vábbfejlesztése (iskola).

Pozitív értékrend, szabálytudat, fele-
lősségvállalás kialakítása, fejlesztése.

Példaadás, pozitív megerősítés.
Tanórai és tanórán kívüli csoportfoglal-
kozási alkalmak „teremtése”, kihaszná-
lása.

Nehézségek, konfliktusok megoldá-
sához vezető technikák, utak meg-
ismertetése, gyakoroltatása.

Konfliktuskezelési technikák beépítése a
nevelőmunka folyamataiba. A tanulók
bevonásával történő közös esetmegbe-
szélés.

A szülőhelyhez, lakóhelyhez, isko-
lához, névadóhoz való kötődés,

Ünnepélyek, kirándulások, osztályfőnöki
és tantárgyi órák. Vetélkedők, jeles na-



identitás- tudat erősítése. pok.
Óvodai szinten a lehetőség megvalósítá-
sa

A közösségi tevékenység iránti
igény felkeltése, lehetőség biztosítá-
sa az iskolai közéletben való aktív
részvételre.

Osztályszintű feladatok, felelősi rendszer
működtetése. Diák- önkormányzati te-
vékenységek (iskola).
Óvodai csoport feladatok.

Egészséges életmód iránti igény fel-
keltése, az ennek megfelelő tevé-
kenységek, sportolási lehetőségek
biztosítása.

Osztályfőnöki órák, napközis foglalkozá-
sok tantárgyi órák. Kirándulások, túrák.
Mentálhigiénés programok. Személyes
példamutatás. DSK, foglalkozások, sza-
badidős foglalkozások (óvodában).

Preventív védelem. Önfegyelem, az
iskola szabályainak megfelelő visel-
kedés gyakoroltatása.
Probléma felismerés- és kezelés.
Kapcsolati, beilleszkedési, közösségi
problémák feldolgozása. Tartós
vagy alkalmi viselkedési, magatartá-
si problémák, teljesítményzavarok
felismerése, kezelése.

Pedagógus közösség, osztályfőnökök,
szaktanárok, óvodapedagógusok
együttműködése, egységes pedagógiai
hatások érvényesítése.
Szükség esetén külső segítők: nevelési
tanácsadó, pszichológus, családsegítő
központ, iskolaorvos, Gyermekjóléti
Szolgálat bevonása.

A halmozottan hátrányos helyzetű
és a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelésének biztosítása. A
tolerancia, a másság elfogadásának
fejlesztése.

Tanórai és tanórán kívüli alkalmak
„teremtése”, kihasználása (iskola).
Óvodai élet mindennapjai.
A vonatkozó jogszabályi előírások sze-
rint képesség- kibontakoztató és integrá-
ciós felkészítés. Gyógypedagógus szak-
emberek bevonása, egyéni fejlesztése
tervek készítése és alkalmazása.

A szülőkkel való kapcsolat, együttműködés Családlátogatás, fogadó óra, szülői
fórumok, erősítése közös programok, partneri igény- és elégedettség felmérése.
Nyílt nap, rendezvények.




