
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

KÉSZÜLT: Bihartorda  Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 26-án 

tartott rendkívüli ülésén. 

 

AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

                     Bihartorda, Kossuth u. 73. 

 

JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

N A P I R E N D    E L Ő T T : 

 

DR.SZABÓ JÓZSEF  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelent 

képviselő-testületi tagokat.  A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi 

tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja. Elmondja, hogy Martin 

Károly alpolgármester igazoltan van távol, kórházban van, de Módos Imre nem jelezte 

távolmaradását. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K : 

1.) Nagyrábé-Bihardancsháza-Bihartorda Önkormányzatainak intézményfenntartói társulási  

közoktatási esélyegyenlőségi programjának intézkedési terve. 

 Előadó: Karalyos Zoltánné 

 

2.) A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásának módosítása. 

 Előadó: Dr. Szabó József polgármester 

 

3.) Különfélék. 

 

I. N A P I R E N D I   P O N T : 

 

Nagyrábé-Bihardancsháza-Bihartorda Önkormányzatainak intézményfenntartói  társulási 

közoktatási esélyegyenlőségi programjának intézkedési terve. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy Nagyrábéról nem küldték meg 

ezt az intézkedési tervet, az ottani képviselő-testület elfogadta, a szakértő jelezte, hogy az 

itteni képviselő-testületnek is meg kell tárgyalni és jóvá kell hagyni. Jelen terv évente 

felülvizsgálandó és határozatban lehet kérni a módosítását. 

A helyzetelemzés véleményezésére felkérte Jakabné Sugár Esztert. 

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER elmondja, hogy egészében elfogadható, de vannak egyes 

pontok, amivel nem ért egyet. 

Nem éri miért lett kiemelve, hogy Nagyrábén  minden hátrányos helyzetű 3 éves gyermek 

óvodába jár, hiszen itt is. A gyógytornászt és a bölcsődét kihagyná. 

A célmeghatározást is jónak tartja, de a rövid távú célmeghatározásnál az utolsó mondat: 

optimális feltételek, véleménye szerint ezt sohasem fogják elérni. 
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A középtávú célmeghatározásnál az egységes óvoda-bölcsőde csoportot kihagyná. A 

logopédus magasabb óraszámban való alkalmazását inkább úgy fogalmazná meg, hogy igény 

szerinti alkalmazása. 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ a logopédus alkalmazásával kapcsolatban elmondja, hogy igény 

van rá, mert sajnos nagyon sok a beszédhibás gyerek. Eddig Püspökladányból ki sem járt a 

logopédus, mostmár Nádudvarhoz tartoznak és úgy tudja, már kétszer volt. 

 

LUCZÁS TÜNDE a felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy Nagyrábéról jár át a logopédus. 

 

PAPP EMESE  a gyógytornásszal kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint Gyenge 

Andrea, aki jelenleg is tanítja a testnevelést gyógytestnevelés szakon fog végezni, a Sárréti 

Többcélú Kistérségi Társulás már alkalmazza is a gyógytestnevelési órák tartására. Szeretett 

volna itt is tartani, de a háziorvos azt mondta, itt nincs ilyen gyermek, akinek erre szüksége 

lenne. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

1/2009.(I. 26.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagyrábé-

Bihardancsháza-Bihartorda Önkormányzatainak 

intézményfenntartói társulási közoktatási esélyegyenlőségi 

programjának intézkedési tervét elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonat 

továbbításáról intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

II. N A P I R E N D I    P O N T : 

A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

(Az előterjesztések és a határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 

 

2/2009.(I. 26.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Tanács 

Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

 

 A Társulási Megállapodás II. fejezet I/A. bekezdés 2) pontjában szereplő Kaba, 

Báránd és Sáp településeket érintő óvodai és közoktatási intézményfenntartó 

társulások megnevezése és főbb adatai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

- Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Óvodai Intézményi Társulása 

Székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. 

Kezdő időpont: 2008. augusztus 1. 

Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata 
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- Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi Társulása 

Székhely: 4183 Kaba, Szabdság tér 1. 

Kezdő időpont: 2008. augusztus 1. 

Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata 

 

- A Sárréti Közoktatási Intézményi Társulásra (Sárrétudvari – Tetétlen) vonatkozó rész 

hatályát veszti. 

 

 A Társulási Megállapodás II. fejezet I/B. bekezdés 1.) pontjában szereplő szociális 

intézményfenntartó társulások közül a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 

Intézményfenntartó Társulásra és Területi Gondozási Központ Intézményfenntartó 

Társulásra vonatkozó rész hatályát veszti és helyettük az alábbi új 

intézményfenntartó társulás kerül beemelésre: 

 

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás (Püspökladány – Sárrétudvari - Szerep) 

Székhely: 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. 

Kezdő időpont: 2008. október 1. 

Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata 

 

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása külön megállapodás alapján a 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás keretében történik az alábbi települések vonatkozásában: 

Báránd – Bihartorda – Biharnagybajom – Földes – Kaba – Nádudvar – Püspökladány 

– Sáp – Sárrétudvari – Szerep – Tetétlen. 

 

- A „Szerep Község Önkormányzata 2008. február 29. napjától a családsegítés szociális 

alapszolgáltatási feladatban nem vesz részt” mondat hatályát veszti. 

 

 A Társulási Megállapodás II. fejezet I/C) bekezdésében a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladat ellátására létrejött intézményfenntartó társulások közül a Sárréti Szociális Szolgáltató 

Központ Intézményfenntartó Társulásra (Püspökladány – Sárrétudvari – Szerep) vonatkozó 

rész hatályát veszti és helyette egy új intézményfenntartó társulás kerül beemelésre a 

Megállapodásba: 

 

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás 

Székhely: 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. 

Kezdő időpont: 2008. október 1. 

Gesztor település: Püspökladány Város Önkormányzata 

 

- A „Szerep Község Önkormányzata 2008. február 29. napjától a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatban nem vesz részt” mondat hatályát veszti. 

 

 A Társulási Megállapodás IV. Fejezetének 6.) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

Amennyiben a Társulás tagja pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének a 

fizetési határidőn belül nem tesz eleget, a Társulás elnöke 30 napos határidő tűzésével, 

az inkasszó lehetőségére történő figyelmeztetéssel együtt felszólítja a Társulás tagját a 

pénzügyi hozzájárulás teljesítésére. 
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Ha az adott település fizetési kötelezettségének a fizetési felszólítás kézhezvételét 

követő 30 napon belül nem tesz eleget, a Társulási Tanács soron következő ülésén 

dönt az adott település bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 

benyújtásáról. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3/2009.(I. 26.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárréti Többcélú Kistérségi Tanács 

Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

 

- A Társulási Megállapodás II. fejezet I/A) pontjában a közoktatási feladatokra 

vonatkozó rendelkezés 1) alpontja az alábbiak szerint módosul: 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban Köot.) 34. §-ában 

megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok közül az alábbiak ellátása: 

a) nevelési tanácsadás 

b) logopédiai ellátás 

c) gyógytestnevelés 

 

Ezen feladatok ellátására 2009. január 1. napjától  a Társulás keretén belül az alábbi 

decentrumok működnek: 

- Nádudvari decentrum: Nádudvar – Bihardancsháza – Bihartorda – Földes – Nagyrábé 

települések részvételével (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson 

belül terápiás gondozás). 

 

- Kabai decentrum: Kaba – Báránd – Sáp – Tetétlen települések részvételével 

(logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). 

 

- Püspökladányi decentrum: Püspökladány – Biharnagybajom – Sárrétudvari – Szerep 

települések részvételével 

(logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadáson belül terápiás gondozás). 

 

A nevelési tanácsadáson belül a szűrővizsgálatok elvégzése és a szakvélemény 

készítése a Társulás teljes közigazgatási területén a Püspökladány Város 

Önkormányzat fenntartásában működő Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő 

Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Szakszolgálat 

Tagintézménye (Pedagógiai Szakszolgálat) útján történik a Sárréti Többcélú Kistérségi 

Társulás és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött megállapodás 

alapján. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy a képviselő-testület az 58/2008.(XI. 13.) Önk. sz. 

határozatával Karalyos Zoltánné jegyzőt bízta meg, hogy a polgármester akadályoztatása 

esetén a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás ülésén képviselje az önkormányzatot. Ezt 

követően a Társulás irodavezetője a Minisztériumtól a helyettesítéssel kapcsolatban 

állásfoglalást kért. 

(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a korábbi határozatot vonják vissza és a 

helyettesítéssel Jakabné Sugár Eszter képviselőt bízzák meg. 

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER elmondja, hogy a megbízást elvállalja, amennyiben a jegyző 

asszony tanácskozási joggal elkíséri őt az ülésekre. 

 

A javaslattal és az elhangzottakkal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

4/2009.(I. 26.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 

58/2008.(XI. 13.) Önk. sz. határozatát visszavonja és meghozta az 

alábbi határozatot: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

felhatalmazza Jakabné Sugár Eszter képviselőt,  hogy a Sárréti 

Többcélú Kistérségi Társulás ülésén Dr. Szabó József 

polgármestert, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviselje. 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Társulás részére a 

határozat-kivonat továbbításáról. 

Határidő: azonnal   

Felelős:   polgármester 

 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy Martin Károly alpolgármester úr is hosszú ideje 

táppénzen van és sajnos neki is kb. 2 hónapos kimaradási időszak következik. A februári 

testületi ülésen dönteni kell, hogy kit bízzanak meg a helyettesítéssel. 

 

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy az óvodai beruházás közbeszerzési 

eljárása folyamatban van. 

Elmondja továbbá, hogy februárban kell majd módosító kérelmet benyújtani a Sárréti 

Kistérségi Társuláshoz, ugyanis a 3 éves szociális felzárkóztató program keretében 2009-re 

kaptak támogatást a szociális gépjármű beszerzésére. Mivel a gépjármű beszerzés 

megoldódott pályázat útján ezt az összeget az Idősek Napközi Otthonának felújítására és 

akadálymentesítésére javasolja fordítani, de ehhez kell a Társuláshoz módosítási kérelmet 

benyújtani. 

Kéri a testület tagjait, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket. 

 

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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5/2009.(I. 26.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy a Sárréti Kistérségi Társulási Tanácshoz 

nyújtson be módosítási kérelmet, hogy a szociális gépjármű 

beszerzésére megítélt támogatást az Idősek Napközi Otthonának 

felújítására és akadálymentesítésére fordíthassák. 

Megbízza a polgármestert, hogy a módosítási kérelem és a 

határozat-kivonat benyújtásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2009. február 28. 

Felelős:   polgármester 

 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy február 13-án pénteken 13 órakor az Idősek Klubja 

kistérségi farsangi összejövetelt szervez. Meghívást fog kapni a püspökladányi és szerepi 

nyugdíjas klub és a szomszéd települések polgármesterei, nyugdíjasai. Csontos János 

országgyűlési képviselő úr ígérte, hogy el fog jönni a rendezvényre. 

Kéri a testület tagjait, hogy segítőkészen álljanak a rendezvény lebonyolításához. 

 

Elmondja továbbá, hogy március 21-ére Torontál Tordáról érkezett meghívó, a szokásos 

tavaszi kulturális seregszemle befejező napjára. Nagy szeretettel várják mind a fiatalabb és az 

idősebb csoportot. Ha sikerül addig az új gépjárművet megkapni az utazással nem lesz gond. 

 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az Egyház beadta pályázatát a templom felújítására, az 

Önkormányzat pedig a Kastélypark rekultivációjára. 

 

 
A rendkívüli nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás 

nem hangzott el. A polgármester  az ülést pedig berekesztette. 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Dr. Szabó József      Karalyos Zoltánné 

             polgármester       jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 


