
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

KÉSZÜLT: Bihartorda  Községi Önkormányzat és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat 

képviselő-testületeinek 2009. február 19-én tartott rendkívüli közös ülésén. 

 

AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

                     Bihartorda, Kossuth u. 73. 

 

JELEN VANNAK: A jelenléti ívek a jegyzőkönyv mellékleteiként 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 bihartordai képviselő-testületi 

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

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

 

1.) A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Gyarmati Sándorné polgármester 

 

2.) Különfélék 

 

GYARMATI SÁNDORNÉ  polgármester szintén köszönti a képviselő-testület tagjait. A jelenléti 

ív alapján megállapítja, hogy a 10 fő nagyrábéi képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van, így az 

ülés határozatképes. 

Elmondja, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban nem érkezett különösebb reklamáció, a két 

Önkormányzat pénzügyi szakemberei a költségvetés összeállításánál egyeztettek. 

 

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

 

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének megtárgyalása. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 

2009. évi költségvetését a február 12-én tartott ülésen elfogadta, ezek az adatok már benne 

szerepeltek. Elmondja továbbá, hogy a jutalom és egyéb nem kötelező kifizetések bekerültek a 

költségvetésbe, de kifizetésre akkor kerül, ha a költségvetés engedi. 

Elmondja, hogy azok a települések, akik önhiki-sek soha nem tudnak olyan költségvetést 

készíteni, hogy ne kelljen módosítani. Az első módosítás a féléves zárással szokott lenni, ezután 

még jön 2 vagy 3. 

 

GYARMATI SÁNDORNÉ  elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatban már nem 

egyszer voltak Nádudvaron egyeztetni. Még nincs lezárva teljesen, úgy néz ki lakosságarányosan 

kérik a hozzájárulást a Nevelési Tanácsadóhoz. A társulási ülésen fogják tisztázni és ez pluszba 

fogja terhelni mindkettőjük költségvetését.  

Elmondja továbbá, hogy felmérést fognak készíteni, hogy kik azok, akik a gyógytestnevelési 

ellátásra jogosultak, akit a háziorvos úgy lát beküldi majd a szakorvoshoz.  

Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy az áttanításokkal nincs probléma és a természetbeni 

juttatásokat is egységesíteni tudták. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 



14/2009.(II. 19.) Önk. sz. határozat: 

1.) Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének 

tervezetét jóváhagyja. 

2.) Megbízza Nagyrábé Nagyközség – mint gesztor önkormányzat – 

polgármesterét, hogy a döntésnek megfelelően építse be Nagyrábé 

Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetésébe a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola és Óvoda költségvetését. 

Határidő: 1. pontja: azonnal, 2. pontra: 2009. február 19. 

Felelős:   polgármester 

 

GYARMATI SÁNDORNÉ megköszöni a rugalmas együttműködést, ilyen hozzáállást kérnek a 

jövőben is.  

A közös testületi ülésnek vége lett, a nagyrábéi képviselő-testület kivonult a tanácskozó 

teremből. 

A bihartordai képviselők az ülésteremben maradtak, így a testületi ülés továbbfolytatódott.  

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy van egy lehetőség székelykapu 

felállítására. Ez a székelykapu szimbolizálná a „Nyíljon ki a Sárrét kapuja” című programot. 

Amennyiben a testület úgy dönt, hogy kell a székelykapu, a felállítását a hármas elágazásnál lévő 

háromszögbe javasolja és április közepére véleménye szerint felállítható lenne.  A költsége 500-

700 eFt lenne. A költséget csökkentené, ha az ideszállítását valaki felvállalná.  

 

MÓDOS IMRE véleménye szerint ez nagyon jó ötlet, az ajánlatok közül a nagyobbik méretű 

székelykapu felállítását javasolja. 

 

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

meghozta az alábbi határozatot: 

 

15/2009.(II. 19.) Önk. sz. határozat:  
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete székelykapu 

felállításáról döntött. A kapu költségét az Önkormányzat a 

felhalmozási tartalékból biztosítja. 

Megbízza a polgármestert a székelykapu elkészíttetésével és 

felállításával. 

Határidő: 2009. április 30. 

Felelős:   polgármester 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy Sólyom László Köztársasági Elnök 

március 17-én Torontál Tordára látogat, szeretettel várja a képviselő-testület tagjait. 

Kéri, hogy aki szeretne elmenni jelezze majd. 

 

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 


