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

Jegyzőkönyv
Ónod Község Képviselő-testülete

2010. február 15-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, Kiss Bertalan, Solymosi Imréné, Vida Miklós képvise-
lők;

- Burai Jánosné, Tarnóczi József és Török János képviselők távolmaradásukat 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 70 %-os, így a testület határozatképes. Bacsó János jegyzőkönyv-
vezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sedenszki Imre alpolgármestert
és Solymosi Imréné képviselőasszonyt javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra
tett javaslatot a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül –  az alábbiak szerint elfogadta:

1. napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2010. évi
költségvetésének elfogadása

2. napirendi pont: a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
3. napirendi pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkor-

mányzati eseményekről
4. napirendi pont: A 2011. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
5. napirendi pont: A helyi községi és iskolai könyvtár és teleház szervezeti és

működési szabályzatának elfogadása
6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői felvetések

1.napirendi pont: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költ-
ségvetésének elfogadása

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette az iskolai költség-
vetést, majd felkérte Gálné Tatár Máriát, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismer-
tesse a bizottság döntését.
Gálné Tatár Mária, mint pénzügyi bizottság elnöke: tájékoztatta a képviselőket, hogy a
pénzügyi bizottság az általános iskola és óvoda költségvetését módosítás nélkül egy-
hangúlag elfogadta.



Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
8/2010. (II. 15.) határozata

Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének
elfogadása

A képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a Lorántffy Zsu-
zsanna és Homok-vár Tagóvoda 2010. évi költségvetését.

2.napirendi pont: a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette az önkormányzat
2010. évi költségvetését, majd felkérte Gálné Tatár Máriát a pénzügyi bizottság elnö-
két, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Gálné Tatár Mária, mint pénzügyi bizottság elnöke: tájékoztatta a képviselőket, hogy a
pénzügyi bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetését módosítás nélkül egy-
hangúlag elfogadta.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a napirendi pont vitáját
és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotta:

Ónod Község Képviselő-testülete
1/2010. (II.  16.) rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXVIII. törvény 65.§-a  alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi ren-
deletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármes-
teri hivatalra és az önkormányzat intézményére terjed ki.



2.§

(1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 67. §-a alapján a címrendet a
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2010. évi kiadásait fel-
adatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként mű-
ködő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.  Ezeket a 3.a., 3.b.,
és 3.c. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – ki-
adások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban külön - külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

343.200 e Ft bevétellel,
373.200 e Ft kiadással és
30.000 e Ft forráshiánnyal állapítja meg, melynek fedezetéül hitelfelvétel szolgál.

(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:

működési célú kiadást 373. 200,- eFt.
személyi juttatásokat 167. 341,- eFt.
munkaadókat terhelő járulékokat 45. 398,- eFt.
a dologi kiadásokat 124. 804,- eFt.
a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 8. 957,- eFt.
pénzeszközátadás 1. 500,- eFt.
felújítási kiadásokat 0,- eFt.
hitelkamat 9. 600,- eFt.
finanszírozási kiadás (hitel törlesztés) 15. 600,- eFt.

- a költségvetési létszámkeretet 2010. január 1-jén 81 főben állapítja meg.

A bevételek és kiadások előirányzatát az 1. a és 1. b mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-
testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. mellék-
let tartalmazza.



Általános és céltartalék

5.§

A képviselő-testület céltartalékot nem képez.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bon-
tásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a pol-
gármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerin-
ti bontásban a 5. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések
ismeretében a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvveze-
téssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

9. §

(1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-
állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves
eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, a képviselő-testület a 217/1998.(XII.30.)
Korm. rendelet 153. §.-a alapján önkormányzati biztost rendel ki a  felügyelete alá
tartozó költségvetési szervhez.

10. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát magának tartja fenn. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert havi
500 000,- Ft (azaz ötszázezer forint) összegig történő kötelezettség vállalására, amely-
nek forrása előirányzatok közötti átcsoportosítás, vagy többletbevétel lehet.  A pol-



gármester köteles a legközelebbi ülésen tájékoztatni a képviselő-testületet a tárgyhó-
ban ezen felhatalmazás alapján felhasznált pénzösszeg igénybevétele céljáról.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint
az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások
miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő
előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

11. §

(1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közoktatási intézmény a képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi
főösszegen felüli bevételeikkel szabadon rendelkezik, azt - alapfeladata sérelme nél-
kül - felhasználhatja dologi kiadásokra, bért azonban nem képezhet belőle.

(3)A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét a személyi jellegű
kiadások főösszegén belül a bérgazdálkodási jogkör megilleti, amelynek keretében a
rendszeres személyi jellegű előirányzatok intézményen belül a költség nemek közötti
átcsoportosítására is jogosult.

(4) A (2) – (3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évek-
ben - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat-
nak. A kiadási előirányzatok főösszegét és rendszeres személyi juttatás megállapított
összegét nem lehet túllépni.

12. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gaz-
dálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg sza-
bad pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörében döntsön, melyről a testületet fo-
lyamatosan tájékoztatni kell.

13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
     E körben különösen:
a) a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési

tájékoztatót, valamint havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megkül-
di a Magyar Államkincstár részére,

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül

gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézmé-



nyei működési kiadásainak kiegyenlítéséről. A tartozások, illetőleg a műkö-
dési kiadások 500.000 forintig a házipénztárból is kiegyenlíthetők,

d) ellenőrzi a költségvetési szervek gazdálkodása tekintetében a költségvetési
rendeletben foglaltak betartását, mely ellenőrzés tapasztalatairól a zárszám-
adási rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg a polgármester a képvi-
selő-testületet tájékoztatja,

 e) gondoskodik a működésképtelen önkormányzatok részére kiírt minisztéri-
umi  pályázat, továbbá az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került ön-
kormányzatok részére kiírt (ún. önhiki-s pályázat) előkészítéséről, benyújtá-
sáról.

Kötelezettségvállalás

14.§

(1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési rendeletben rögzített kiadási elői-
rányzatok terhére, valamint a bevételi főösszegen felüli bevételeire vállalhat kötele-
zettséget.

(3)A kisebbségi önkormányzat nevében a kisebbségi önkormányzat elnöke vállalhat
kötelezettséget a részükre megállapított kiadási előirányzatok főösszegén belül.

Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

15. §

Ónod Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 9.a. számú mellék-
let tartalmazza.

16. §

Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

Ónod Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 9.b. számú mellék-
let tartalmazza.

17. §

 Az intézmények éves létszám-előirányzatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell
alkalmazni.



Bacsó János         dr. Üveges István
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. február 16.

dr. Üveges István
jegyző

3. napiredni pont: jelentés a korábbi döntések végrehajtásáról, a főbb önkormány-
zatai eseményekről

3.1\Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Bacsó János polgármester: a testület korábbi döntésére hivatkozással elmondta, hogy
engedélyezett a közmunkásokkal való feladatellátás, így kb. 350 000,- Ft. az önkor-
mányzati önrészt, így a fejenként havonta fizetendő ezer forintról lemond az önkor-
mányzat.

3.2\országgyűlési választások kapcsán kampányrendezvény
Dr. Üveges István jegyző: tájékoztatta a képviselőket, hogy február 19-re előirányzott
Jobbik által szervezett kampányrendezvény terembérleti szerződése kész. Minden
más szervezettel is ez írandó alá, aki ilyen rendezvényt kíván szervezni. A helyiség
biztonsága és rendfenntartás érdekében a szerződésbe bele lett foglalva, hogy a ren-
dezvényt tartó felel a rendért, illetve az esetlegesen okozott károk megtérítéséért.

3.3\AVE válasza a fizetési ütemezés módosítás indítványra
Dr. Üveges István jegyző: elmondta, hogy még írásban ugyan nem érkezett meg az
állásfoglalás a havi fizetési kérelem kapcsán, de telefonos egyeztetés folyamán a vá-
laszuk határozott nem volt, így marad a negyedéves fizetés.
Solymosi Imréné képviselő: véleménye szerint még próbálkozni kell. Lehetne egy köztes
megoldás, hogy negyedévente számláz, de küld három csekket, amin egyenlő részle-
tekben, akár havonta is lehetne fizetni a díjat.
Horváth László képviselő: szerinte tömeges részletfizetési kérelmet kellene feléjük be-
nyújtani, készíteni kell egy formanyomtatványt, amit mindenki bead, erre hátha len-
ne pozitív változás.
Dr. Üveges István jegyző: ők nem adnak részletfizetést, ez nem adóhatóság, akinél pél-
dául van részletfizetés.
Sedenszki Imre alpolgármester:a szerződést közös megállapodással módosítható, való-
ban lehetne úgy, mint például a szennyvíz díj, hogy három csekket küld és havonta
kell fizetni.

3.4\Vásári tevékenység bővítése – nagybani zöldségpiac, autó- és régiségvásár
Dr. Üveges István jegyző: a vásári tevékenység bővítése kapcsán elmondta, hogy már
két engedély – az autó- és régiségvásár engedélye – már megérkezett, a nagybani
zöldségpiac engedélyezése még folyamatban van, valószínűleg csak idő kérdése,
hogy azt is megkapja az önkormányzat.
Bacsó János polgármester: ki kell tűznünk az első vásár időpontját, ami lehetne márci-
usban, így március harmadik vasárnapja, vagyis március 21. lehetne az első autó- és



régiségvásár időpontja. Autóvásárt lehetne tartani minden héten, míg régiségvásár
havonta egyszer a harmadik vasárnapon lenne. A honlapon, illetve nyomtatott sajtó-
ban is hirdetni kell. Elmondta továbbá, hogy a tervek szerint az első félév, ami egy-
ben beszokatás időszaka is lenne, nem kellene helypénzt fizetni, majd a félév elteltét
követően a hagyományos vásári helypénzek lépnének életbe, akár bérleti szerződés
kötésével is. A parkolási díjat változatlanul kellene fizetni az első félév folyamán is a
díjmentesség csak az árusító területekre vonatkozik.
Sedenszki Imre alpolgármester: lehetne adásvételi szerződést nyomtatni előre az autó-
vásárba, vagy autóhiteleseket is meg lehetne hívni.
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 kérdést, miszerint elfogadható-e a régiség- és autóvásár meg-
szervezése a fent részletezettek szerint.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi

4. napirendi pont: a 2011. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

Bacsó János polgármester: az előterjesztésnek megfelelően ismertette a közfoglalkozta-
tási tervet. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz,
mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját és szavazás-
ra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
9/2010. (II. 15.) határozata

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. 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

5.napirendi pont: a helyi községi és iskolai könyvtár és teleház szervezeti és mű-
ködési szabályzatának elfogadása

Dr. Üveges István jegyző: röviden ismertette az előterjesztésként kiküldött SzMSz-t a
képviselőkkel, elmondta, hogy változtatás, újítás nincs benne.
Bacsó János 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.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:



Ónod Község Képviselő-testülete
10/2010. (II. 15.) határozata

Tárgy: A helyi községi és iskolai könyvtár és teleház szervezeti és működési szabály-
zatának elfogadása

 A képviselő-testület

1.  a helyi községi és iskolai könyvtár és teleház  szervezeti és működési szabályzatát a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja,

2. hatályon kívül helyezi „a helyi könyvtár szervezeti és működési szabályzatának elfogadása”
tárgykörű, 94/2008. (XI. 5.) számú határozatát.

Felelős: jegyző, intézményvezető, könyvtárvezető

6. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok

6.1\Aprítógép vásárlása
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy fűtés átalakításra kér felhatalmazást a képvi-
selőktől, melynek keretében aprítógép és aprítékkazán kerülne beszerzésre. A vásár-
lás ütemezése az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében történne. Feltette
a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra
senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
11 /2010. (II. 15.) határozata

Tárgy: Aprítógép, fakazán vásárolható az olcsóbb fűtéshez, ha van rá pénzünk

6.2\2010. február 6-án megtartott Böllérverseny kapcsán
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy a február 6-ai böllérverseny jól sikerült, ön-
kormányzatunk összkiadása 903 470,- forint, a tombolából, parkoltatásból és a kóstol-
tatásból származó összbevétele 405 580,- forint volt.
Dr. Üveges István jegyző: Demeter Viktor szervezőnek szándékában áll a következő
évi rendezvényt is megszervezni. Ehhez a szerződés kidolgozása folyamatban van.
Bacsó János polgármester: a szerződés tervezetben szerepeltetni kell, hogy egy bizo-
nyos összeget kell biztosítaniuk az önkormányzat számára. A két legjobb árusító
helybiztosítása önkormányzati árusítás céljára, valamint az ónodiak számára ingye-
nes a rendezvény.



Solymosi Imréné képviselő: kérdése, hogy mekkora összeget kell biztosítaniuk, vélemé-
nye szerint van olyan látogatottsága és ennek nyomán bevétele is a rendezvénynek,
hogy legalább egymillió forintra igényt tarthat az önkormányzat.
Bacsó János polgármester: szerinte maximum ötszázezer forint kérése lenne a korrekt.
Kiss Bertalan képviselő: elmondta, hogy az összeg meghatározásakor azt is figyelembe
kell venni, hogy rengeteg embert kell dolgoztatni a rendezvény előtt, alatt és utána is,
valamint a területrendezéshez a géphasználat, gépbérlet is drága.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szava-
zásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
12/2010. (II. 15.) határozata

Tárgy: felhatalmazás a polgármester részére a 2011-es II. Ónodi Böllértalálkozó meg-
szervezésére, szerződéskötés Demeter Viktorral

1. A 2010. február 6-án megtartott első böllérverseny sikerességének, látogatott-
ságának ismeretében a képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a 2011.
évben is megtartásra kerüljön a rendezvény.

2. szerződéskötés Demeter Viktorral, az alábbiak szerint:
 a szervező támogatásként 500 000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat

számára,
 a vár bejáratánál található két sarok az önkormányzat elárusító, kóstol-

tató helye,
 az ónodi lakosok – megfelelően igazolva azt – ingyen léphetnek be a

rendezvényre,
 maximum 100 fő önkormányzat által meghívott vendég ingyenesen

léphet be.

Felelős: polgármester, jegyző

6.3\ Böllér világbajnokság kapcsán megkeresés
Bacsó János polgármester: elmondta, hogy dr. Búza László megyei főorvos tájékoztatása
alapján, az Élelmiszer Higiénikusok Társasága országos találkozójának kibővítése-
ként egy böllér világbajnokság megszervezésének lehetőség, amely egyhetes rendez-
vény lenne, az eddigi egy központi, budapesti helyszínen kívül több vidéki helyszíni
is lenne, köztük az egyik Ónod. Véleménye szerint ez tovább öregbíthetné Ónod hír-
nevét, és cserébe itt és kérhetnénk pénzt, árusítóhelyet. A rendezvény elvileg augusz-
tus 20-án lenne Ónodon. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az el-
hangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a pont vitáját és sza-
vazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
13/2010. (II. 15.) határozata



Tárgy: szándéknyilatkozat a 2010. augusztus közepén az ónodi várnál megrende-
zendő böllérvilágbajnokság előkészítésére

Az élelmiszerhigiénikusok magyarországi világtalálkozója kísérőrendezvényeként
kerül sor rá
- A konkrét szervezést rendezvényszervező cég végzi
- az önkormányzatnak pénzébe nem kerülhet

6.4\Feka Béla CKÖ elnök kérelmének megtárgyalása
Feka Béla CKÖ elnök: kérése az önkormányzat felé, hogy 100 000,- Ft-tal támogassák a
helyi cigány kisebbségi önkormányzatot.
Sedenszki Imre alpolgármester: kérdése, hogy mire kell a plusz támogatás mikor saját
költségvetéssel rendelkeznek.
Feka Béla CKÖ elnök: elmondta, hogy számlák fizetésére, pl.: telefon, internet, illetve
kirándulásra.
Kiss Bertalan képviselő: véleménye szerint ez nem korrekt a ruszin kisebbségi önkor-
mányzattal szemben, hiszen nekik sohasem adunk semmi pluszt, bár nem is kérik,
beosztják azt, ami van. A CKÖ-nek még a fűtést is fizetjük.
Feka Béla CKÖ elnök: ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy ők sokkal kevesebben
vannak.
Bacsó János polgármester: javasolta támogatni a kérelmet, a rezsi legyen az egyik támo-
gatás, a telefonra még 100 000,- Ft. megadható.
Kiss Bertalan képviselő: akkor indítványozandó, hogy a RKÖ is kapjon 100 000,- Ft.
támogatást.
Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhang-
zottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szava-
zásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Képviselő-testülete
14/2010. (II. 15.) határozata

Tárgy: A helyi cigány kisebbségi önkormányzat támogatása 100 ezer forinttal

Bacsó János polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele; mivel közérdeklődés-
re számot tartó javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, a polgármester meg-
köszönte a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános testületi ülést.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
polgármester jegyző



Sedenszki Imre     Solymosi Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


