
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

KÉSZÜLT: Bihartorda  Községi Önkormányzat  képviselő-testületeinek 2009. március 18-

án tartott rendkívüli nyílt  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  képviselő-testületi 

tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja.  

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja. 

 

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

 

1.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

Előadó: Petrucz Sándor tanácsos 

 

2.) Különfélék 

 

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

Közfoglalkoztatási terv elfogadása. 

(Az előterjesztés és a közfoglalkoztatási terv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy minden önkormányzatnak 

kötelező a tervet elfogadni. A törvényt úgy ítélték meg, hogy nem tökéletes, de lehetőséget 

ad arra, hogy a közhangulatot lehet abban befolyásolni attól függően, hogy az 

önkormányzatok hogyan állnak a feladathoz. Nagyon sok hasznos dolgot el lehet végeztetni. 

Nemcsak arra lehetett feladatot betervezni, hogy a köztisztaság jobb legyen, hanem az 

intézmények működéséhez is. Az elkészített tervet elküldték a Munkaügyi Központba, ahol 

kiváló minősítést kapott. 

Kéri, hogy a tervvel kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételeiket. 

 

KOVÁCS GYULA hiányosnak találja a tervet, véleménye szerint ez nem a romák 

felzárkóztatásáról szól, pedig ő úgy tudja az lenne a cél. Látja, hogy lesznek akik 8 órában 

lesznek foglalkoztatva és olyanok is, akik 6 órában és minimálbérért. A 6 órás minimálbéren 

való foglalkoztatással nettó 40 ezer Ft-ot lehet keresni és nem tudja, ebből hogy tudják majd 

fizetni a kommunális adót, szemétszállítási díjat, villanyszámlát, fűtéssel kapcsolatos 

költségeket és a gyerek tisztántartását, taníttatását. Véleménye szerint semmi látszata nem 

lesz ennek az „Út a munkába” című programnak, csak „beleöli” a Kormány a sok milliárdot. 

Nem tudja egy egyedülálló személy is hogy tud ebből a pénzből megélni? 

 

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  úgy gondolja, hogy a mindennapi megélhetés nemcsak a roma 

családok problémája. Azt pedig nem is említi Gyula, hogy nemcsak 40 ezer Ft bevételük van 

a gyermekes családoknak, hisz kapják a családi pótlékot, gyermekvédelmi támogatást, 

lakásfenntartási támogatást. 
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LUCZÁS TÜNDE  elmondja, hogy az „Út a munkához” program nem arról szól, hogy a 

romákat zárkóztassák fel és nem is a romák ellen szól. A törvényekkel kapcsolatban pedig 

elmondja, hogy a Teleházba  bármikor be lehet menni, ha valaki szeretné megnézni a 

jogszabályokat, mert bármelyiket meg tudja nézni.  

 
 
KOVÁCS GYULA  felvetéseivel kapcsolatban DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a 

jogszabályok megismerésének elérhetősége adott. Bármikor be lehetett volna menni a 

Teleházba vagy a Kultúrházba, hogy  a  jogszabályokba belenézhessen.  Az „Út a munkához” 

program nem a romák felzárkóztatásáról szól, hanem arról, hogy akik tartósan 

munkanélküliek hogyan lehet visszavezetni az állandó munkával bírók körébe. A 

közfoglalkoztatási terv 5. oldalán le van írva, hogy mik azok a közfoglalkoztatási célok.  

Szerepel benne a közfoglalkoztatásban alkalmazandók köre. Nincs külön roma és magyar 

törvény. Magyarok között is van alacsony iskolai végzettségű és elavult szakmájú. Ez a terv a 

munkanélküliekről szól, akik tartósan ki vannak szorulva a munkaerőpiactól.  A fizetésbeli 

differenciák pedig az iskolai végzettség miatt vannak. Ebbe a programba mindenkit be kell 

vonni, akinek kötelező a munkát vállalni. 

Ami pedig a foglalkoztatási idővel kapcsolatos az intézményeknél, pl. a konyhai kisegítőt, az 

óvodai kisegítőt és a szociális gondozónőt muszáj 8 órában foglalkoztatni. A 

csatornatisztításnál pedig nem muszáj 8  órás foglalkoztatottat alkalmazni, mert 6 órás 

foglalkoztatással több embert lehet foglalkoztatni. 

Ami pedig a minimálbért illeti hány munkahely van, ahol a minimálbérért dolgoznak? 

Dolgozni kell mindenkinek. Úgy néz ki szeptembertől pedig kezdődik az iskola azoknak, 

akiknek nincs meg a 8 osztályuk. Kötelező lesz elvégezni, azt még nem tudja melyik 

településen lesz majd az oktatás. 

Elmondja továbbá, hogy  a Sárréti településen Bihartorda Önkormányzat az első, aki eljutott 

eddig, hogy már elkészült a terv. 

Jövőhéten csütörtökön lesz majd egy fórum , ahova meghívják mind a 81 főt, aki ebben a 

programban részt vehet és ismertetni fogják ezt a lehetőséget. A fórumon részt fog venni a 

Püspökladányi Munkaügyi Központ vezetője, a Megyei Munkaügyi Központ vezetője, 

Csontos János országgyűlési képviselő úr és a minisztériumból egy szakember. Április 1-től 

11 embert fognak behívni, aki nem látja el a feladatát, nem megfelelően dolgozik a 3. nap már 

nem kell jönnie. Egyszer el kell kezdeni rendet teremteni és dolgozni, nem pedig a segélyt 

várni.  Jelenleg a RÁT  összege már 28.500 Ft, a minimálnyugdíj összegével azonos összegű, 

a segély ennek 90 %-a. 

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER kérdésére válaszolva KARALYOS ZOLTÁNNÉ  elmondja, 

hogy a rendelkezésre állási támogatást mindenki kapja, aki jogosult rá és nem hívják be 

dolgozni. Aki dolgozik munkabért kap, és amikor a munkaszerződése lejár ismét jogosult lesz 

az ellátásra.  

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER elmondja, hogy 58 embert fog az Önkormányzat felvenni 

dolgozni, véleménye szerint kár nem éri azokat, akik 53 eFt-ot fognak keresni. 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy mindenki kap ellátást, van álláskeresési támogatás, 

melyet a Munkaügyi Központ folyósít. Aki a munkát nem vállalja az bajban lesz. Ha a 

településen nem lesz munka, de a Munkaügyi Központ felajánl más településen el kell 

fogadni. Aki nem jogosult az álláskeresési támogatásra a rendelkezésre állási támogatást fogja 

kapni. 
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A közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a 

képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 
16/2009.(III. 18.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az „Út a 

munkához” program megvalósítására alkotott Közfoglalkoztatási 

tervet elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervben 

foglaltak betartásáról gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   polgármester 

 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy 2008. szeptember 19-én a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az EMVA-ból kistérségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztésére támogatást nyújtott. A támogatásból egy VW Crafter típusú 

gépkocsi kerül beszerzésre, melynek értéke 9.819.600 Ft.   

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

Javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt hitelfelvétellel értsen egyet a testület. 

 

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 
17/2009.( III. 18.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy az Önkormányzat a Porsche Bank Zrt-től 3 hónapra 0 

% alapkamatú, 0 % THM hitelt vegyen  fel 9.819.600 Ft összegben  

és a hitel fedezete az elnyert támogatás legyen. 

Megbízza a polgármestert, hogy a hitelfolyósítással kapcsolatos 

ügyekben eljárjon. 

Határidő: 2009. március 20. 

Felelős:   polgármester 

 

 
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 

 


