
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

KÉSZÜLT: Bihartorda  Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. április 9-én 

tartott 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 testületi ülésen megjelent képviselő-testületi 

tagokat és a meghívott vendégeket. . 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 hosszantartó betegség miatt nem tud részt venni a testületi 

ülésen, Módos Imre pedig nem jelezte távolmaradását.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el: 

 

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

 

1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. 

Előadó: Dr. Szabó József polgármester 

 

2.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a pénzmaradvány jóváhagyása. 

Előadó: Dr. Szabó József polgármester 

 

3.) A falugazdász tájékoztatója a 2008. évi támogatásokról. Az új támogatásra való áttérésről 

és annak várható hatásáról a település gazdálkodóira. 

Előadó: Kardos Zsigmond falugazdász 

 

4.) Különfélék. 

 

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

A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-

testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

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

Beszámoló a 2008. évi költségvetés teljesítéséről és a pénzmaradvány jóváhagyása. 

(A beszámoló és a rendelet-tervezet, valamint a pénzmaradványról készült előterjesztés és 

határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

véleményét. 
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JÁMBOR MIHÁLYNÉ  elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság április 6-án ülésezett. Az 5 fő 

bizottsági tagból 4 fő volt jelen, Módos Imre nem jelezte távolmaradását. 

A bizottság a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. 

 

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:    

 

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2009.(IV. 15.) Önk. sz. RENDELETE 

 

Bihartorda Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítéséről 

 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés teljesítését: 

 

161.936 m/Ft bevétellel, 

160.489 m/Ft kiadással, 

14.916 m/Ft számlamaradvánnyal és 

1.962 m/Ft függő bevétellel állapítja meg. 

Tartalék: 12.954 m/Ft. 

 

2. §. 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát és felhasználását – a 

melléklet szerint – 12.923 ezer Ft felhalmozási, és 31 ezer Ft feladattal terhelt működési 

pénzmaradvánnyal, - melyből a kisebbségi önkormányzat maradványa 31 ezer Ft – összesen 

12.954 ezer Ft összegben állapítja meg. 

 

3. §.  

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. december 31-i vagyoni helyzetéről szóló 

kimutatást a melléklet szerint befektetett eszközök állományát 467.340 m/Ft értékben állapítja 

meg. 

 

4. §.  

 

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét 485.132 m/Ft eszközzel és forrással 

elfogadja. 
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5. §. 

 

A pénzmaradvány elszámolása a határozati javaslat és a pénzmaradvány elszámolás 2008. 

évről a mellékletek szerint. 

 

6. §.  

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság a 2008. évi 

pénzmaradványról szóló előterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. 

 

A képviselő-testület az elhangzottakkal és az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

18/2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi 

pénzmaradványt 

 

12.954 ezer Ft összegben elfogadja. 

11.507 ezer Ft előző évek tartalékának maradványa, 

1.447 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvány. 

31 ezer Ft feladattal terhelt működési pénzmaradvány, 

mely a Kisebbségi Önkormányzat feladattal terhelt 

maradványa. 

A felhalmozási pénzmaradvány 12.923 ezer Ft, 

mely a 2009. évi pályázatokhoz saját erőként szolgál. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pénzmaradvány felhasználásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   polgármester  

 

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

A falugazdász tájékoztatója a 2008. évi támogatásokról. Az új támogatásra való áttérésről és 

annak várható hatásáról a település gazdálkodóira. 

(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

KARDOS ZSIGMOND falugazdász  köszönti a résztvevőket. Tájékoztatja a testület tagjait, 

hogy amikor megkapta a felkérést, hogy készítse el a tájékoztatót a testületi ülésre még nem 

tudta, hogy milyen változások lesznek. A tájékoztatóban a munkavégzésről nem ejtett szót, 

erről röviden tájékoztatná a jelenlévőket.  Elmondja, hogy az FM Hivatal 2 éve átalakult 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallá. Ugyanarról a hatóságról van szó, csak a név 

változott. 7 intézet tartozik a Szakigazgatási Hivatalhoz.  A Megyében 10 körzet van, a 

berettyóújfalui az 5-ös körzet, ahova 5 falugazdász tartozik 1 adminisztrátorral. Egy körzet az 

övé 7 községgel: Sáp, Bihardancsháza, Bihartorda, Bakonszeg, Zsáka és Hencida. Kis 

falukról van szó, annyira leszűkültek a feladatok, vannak pangó időszakok, amikor kevesebb 

a munkájuk, de olyan is van, amikor alig érik utol magukat. 
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A falugazdász feladata egyrészt tanácsadás és hatósági feladatkörök ellátásra. A tanácsadás is 

és a hatósági feladatok ellátása is ingyenes. Párhuzamosan mellettük az Agrárkamarások 

dolgoznak teljesen más feladatkörrel. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz bizonyos időszakokban társellenőrzésre ki 

vannak rendelve 2-3 hétre. Ez az ellenőrzés az állatokkal és földekkel kapcsolatos. Az utóbbi 

időszakban ez megszigorodott. Pályázatokat is ellenőriznek, kevés a létszám az MVH-nál 

emiatt kell nekik odamenni. Elmondja továbbá, hogy a támogatásokat tavaly még 

papíralapon is fel lehetett adni, mostmár csak interneten keresztül. A 7 községből 4 helyen 

végzi ezt a feladatot, így is 450 ember tartozik hozzá. 

Munkájába tartozik még a monitoringos adatszolgáltatás. Az idei évtől éves adatszolgáltatást 

kell minden olyan termelőnek végezni, aki erre ki van jelölve.  Általában azokat érinti, akik 

valamilyen pályázattal rendelkeznek. Ezt az adatszolgáltatást is interneten keresztül kell 

végrehajtani. Az adatszolgáltatás is egyre szigorúbb és szankcionálható.  

A gázolaj-támogatást szintén ők végzik. Az őstermelői igazolványokat évente érvényesíteni 

kell.  Ahhoz, hogy egész évben érvényes legyen ezt az érvényesítést  január 1-től március 20-

ig meg kell tenni. Aki március 20-a után érvényesíti, már csak attól az időponttól lesz 

érvényes. 

 

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  elmondja, hogy a lakosság köréből jöhettek volna a testületi ülésre 

az érdeklődők, de biztos személyesen keresik fel a falugazdászt a fogadóóráján. 

 

KARDOS ZSIGMOND  elmondja, hogy a „kis” termelők azok, akik a falugazdászokat a 

legsűrűbben és legszívesebben felkeresik, mert segítséget kérnek tőlük. A nagyobb gazdák, 

akiknek 100 hektárnyi földjük van és 20-30 tehén, ilyenek a Kft, BT, RT ők is fordulhatnak a 

falugazdászhoz és fordulnak is, mert vannak feladatok, amikhez nélkülözhetetlen a 

falugazdászi segítségnyújtás, de vannak olyan feladatok is, amelyeket már ezek a cégek 

elvégeznek. 

 

Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy a helyi lapok megjelentetésére külön engedélyt 

kell kérni, nincs rá pénz és lassan ez is teljesen beszűkül.  

Elmondja továbbá, hogy a falugazdászok odamennek fogadóórát tartani, ahol a számítógépes 

hálózat működik.  Zsákán van külön internet vonal számára, de ahol csak egy ilyen e-pont 

van, akkor az ott dolgozó embernek addig fel kell állni és át kell adnia a helyét számára. 

Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a területalapú támogatások beadási határideje 

május 15., a jövő hét keddtől már lehet benyújtani az igényeket.  

 

DR. SZABÓ JÓZSEF véleménye szerint ideje lenne tudomásul venni a Minisztériumokban, 

hogy a települések egy bizonyos részéről az internetszolgáltatás beszűkült, vagy korlátozott, 

vagy egy e-pont van. Nem az Önkormányzat feladata a falugazdászi hálózat működtetése. 

Akinek a feladata teremtse meg a feltételeket. 

 

 

A tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-

testület egyhangúan elfogadta. 

 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF köszöni a tájékoztatást, további jó munkát és jó egészséget kíván. 
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IV. N A P I R E N D I   P O N T : 

 

KÜLÖNFÉLÉK : 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szociális Törvény a szociális 

igazgatásról és ellátásról szóló rendelet elfogadása óta többször változott és elengedhetetlenné 

vált a rendelet hozzáigazítása. 

(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az Államigazgatási Hivatalhoz elküldte a rendelet-

tervezetet véleményezésre, hogy ne kerüljön be olyan, ami törvénysértő. Megérkezett az 

észrevétel, de jelentős része jogszabály szerkesztési probléma. 

Elmondja továbbá, hogy a módosításokat majd beépítik egységes szerkezetbe és minden 

képviselő meg fogja kapni. 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a rendelet-tervezetet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási 

és Sport Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és 

egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

A rendelet-tervezettel kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2009. (IV. 15.) Önk. sz. RENDELETE             

 

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 

4/2006(VI.12.) Önk. sz. rendelet módosítására 

 

1. §.  

 

A rendelet 3. §. a), b.)  és d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) a.) Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 

fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 

költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó 

vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 

bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 

minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 

őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál 

(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt 

összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
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ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-

ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 

vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 

egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 

nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási 

támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli 

támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 

számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása 

kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 

kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi 

ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 

jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem 

haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

 

 

b) Vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan és jármű, 

továbbá vagyoni értékű jog, amelynek: 

 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultági 

feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 

személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll 

fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

d) Közeli hozzátartozó: 

 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 

amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 

továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

Az i.) pont az alábbi ellátásokkal egészül ki: 

Rehabilitációs járadék, rendelkezésre állási támogatás. 
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(2) A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

2. §. 

 

(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.  

 

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalba e rendeletben meghatározott dokumentumokkal 

(igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani. A pénzbeni és természetbeni 

szociális ellátásokkal kapcsolatos kérelem tartalmát, a csatolandó igazolásokat és 

nyilatkozatokat  a 63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.  

 

(3) Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

- a jogosult természetes személy azonosító adatait, azaz nevét, születési helyét, 

idejét, anyja leánykori nevét. 

- Belföldi lakó, illetve tartózkodási helyét, 

- Társadalombiztosítási azonosító jelét, 

- Az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, 

nyilatkozatokat, 

- A hajléktalan személy esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ellátás 

folyósítását milyen címre (bankszámlára) kéri.  

 

(4) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő 

igazolást, vagy annak fénymásolatát a kérelemhez kell mellékelni.  

A jövedelemszámításnál irányadó időszak: 

-  a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmét, 

 - a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 

szerzett jövedelem egyhavi átlagát 

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, 

amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

 

- Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 

akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 

kiszámítani. 

 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt, 

c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban 

együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét meghaladó részét. 
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A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, 

illetve az őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetőleg a társas 

vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 

 

(5) A kérelmet, ha törvény másképp nem rendelkezik az a szociális hatáskört gyakorló szerv 

bírálja el, melynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több 

lakcíme is van, az illetékességet a lakhely, vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol 

életvitelszerűen lakik. 

 

(6) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének 

feltárásában. Ha arról e rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és 

családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket 

a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül 

szükségesek. 

 

(7) Ha az Önkormányzat, vagy annak Jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány 

lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2)-(3) bekezdés szerinti 

jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 

illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 % -át, a jövedelem a fenntartási költségek 

figyelembevételével vélelmezhető. 

 

(8)  A jegyző étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - és házi segítségnyújtás esetében az 

ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet, idősotthoni ellátás esetében az 

ellátást igénylő havi jövedelmét megvizsgálja. A jövedelemvizsgálatra a 10. § és a 32-32/A. 

§ szabályait is alkalmazni kell. A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján - tárgyévre szóló 

érvényességgel - igazolást állít ki a jövedelemről.  

A jövedelemvizsgálatot: 

a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését 

megelőzően, 

b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény, szolgáltató vezetője a gondozási 

szükséglet megállapítását követően, 

c) idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükséglet 

vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél. 

 

3.§. 

 

A 6 §. Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Az ellátások megállapítása 

 

(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 

aa) időskorúak járadékát, 

ab) rendelkezésre állási támogatást, 

ac) rendszeres szociális segélyt, 
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ad) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 

b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 

ba) a 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, 

bb) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 

bc) átmeneti segélyt, 

bd) temetési segélyt 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 

 

 

(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos 

hatáskörét: 

- polgármesterre ruházza. 

A  polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről 

szintén határozatot hoz. 

 

 

(3) A Képviselő-testület  

a) a polgármester hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt 

ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. 

  

(4) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján köteles 

dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 

(5) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 

 

(6) A képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyeket a Szociális, Egészségügyi, 

Oktatási és Sport Bizottság döntés előtt véleményezi. 

 

4. §. 

 

A rendelet 8. §. a.) pontja az alábbi ellátással egészül ki: rendelkezésre állási támogatás 

 

5. §.  

 

A pénzbeni ellátások ellenőrzésének szabályai 

 

A rendelet 9. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) Az időskorúak járadékára, a rendelkezésre állási támogatásra, a rendszeres szociális 

segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító 

szerv 2 évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást 

nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak 

megfelelő összegben tovább kell folyósítani.  

 

(2) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a havi rendszeres szociális ellátás 

összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. A 

felülvizsgálat során az emelt összegű rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és az 

árvaellátást kell figyelembe venni.  

Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként 
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a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege 

emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, 

b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének 

időpontját követő harmadik hónap első napjától 

kell folyósítani. 

(3) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres 

szociális ellátás összegét, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság 

jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának 

alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál 

figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott. 

 

(4) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni 

a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá 

családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat, 

b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a 

jogviszony három egymást követő hónapban fennáll, 

c) a keresőtevékenység megszűnését, 

d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton 

kívüli okból három egymást követő hónapban 10%-nál nagyobb mértékű változás 

következik be. 

 

(5) A felülvizsgálatot 

a) a rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás 

esetén a megállapított, illetve megszüntetett összegre figyelemmel kell elvégezni. 

 

(6) Ha a havi rendszeres szociális ellátás összege a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat 

eredményeként 

a) emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben 

bekövetkező változás bejelentésének, illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az 

időpontjától, 

b) csökkent, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező 

változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség határidejének lejártát, illetve a hivatalos 

tudomásszerzésnek az időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani. 

 

(7) Ha a (1)-(3) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres 

szociális ellátásra vagy a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik, 

akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell 

szüntetni. 

(8) A (4) bekezdés b)-c) pontja alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek a 

rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatásban való részvétele. 

 

(9) A jövedelemszámításnál 

a) a (1)-(3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során annak a havi rendszeres szociális 

ellátásnak az összegét, amelynek összegére vagy jogosultsági feltételeinek fennállására a 

felülvizsgálat vonatkozik, 

b) a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság, vagy a jogosultság jövedelmi 

feltételének (1) és (3) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a rendelkezésre állási 

támogatásra jogosult közfoglalkoztatásban való részvételéből származó jövedelmet 

figyelmen kívül kell hagyni. 
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(10) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell 

alkalmazni.  

 

6. §. 

 

A rendelet 10. §-a hatályát veszti. 

 

7. §. 

 

A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Rendszeres szociális segély 

 

 (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 

kezdő napján 

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

b) az 55. életévét betöltötte, vagy 

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem 

tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. 

 

Amennyiben valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását 

követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel 

bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani. 

 

Ha az a), illetve c) pont szerinti valamely feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését követő 

hónap első napjától az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési 

megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.. A feltétel 

megszűnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra 

is fennáll - rendszeres szociális segély jár. 

 

A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult 

személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködési kötelezettségét 

nyilatkozatban vállalja.  

 

Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. A 

rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező 

legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 

család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 

 

Ha a rendszeres szociális segély összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére 

ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. 
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Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát 

(1) a) annak a személynek, 

aa )  előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését 

tölti, 

      -gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, 

      - gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, 

       - az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges 

munkaviszonnyal rendelkezik, 

    -  katonai szolgálatot teljesít, 

    - közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló 

juttatásban részesül. 

 

ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének 

felülvizsgálatára irányuló, a 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így 

különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás 

ellenére sem tesz eleget, 

ac) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az 

alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, 

ad) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét a (4) 

bekezdés szerinti felfüggesztésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven 

belül ismételten megállapította; 

b) annak a 35. § (1) bekezdése, illetőleg 37/C. § (4) bekezdése szerinti személynek, 

ba) aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy 

közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a 

közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette 

meg, 

bb) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők 

nyilvántartásából, 

bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról 

szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő 

nyilvántartását illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg; 

c) annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális 

segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 

együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 

 (2) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a 

megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve az (1) bekezdés a) 

pontjának ab) alpontja, ad) alpontja valamint a b)-c) pontjai szerinti megszüntetési esetet - 

az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, 

amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. 

 (3) Az (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában meghatározott esetben a megállapított 

ellátást - a továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén - csak a 37/E. § (1) 

bekezdésében meghatározott időtartam leteltét követően kell megszüntetni. 

 (4) A jegyző a jogellenesen munkát végző, a 35. § (1) bekezdése, illetőleg a 37/C. § (4) 

bekezdése szerinti személy, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

ellátásra való jogosultságát - a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító 

jogerős és végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 

első napjától - egy hónap időtartamra felfüggeszti. 
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8. §.  

 

A 18. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (2) második francia bekezdése, a 

(3) bekezdés d.) és e.) pontja, illetve (4) bekezdés hatályát veszti.   

 

(1) Rendszeres szociális segélyre jogosult a segély folyósításának feltételeként 

együttműködésre köteles a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális 

Szolgáltató Központtal, melynek keretében:  

a.) az együttműködésre köteles szervnél nyilvántartásba veteti magát, a megállapító 

határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül 

b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást köt 

c.) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.  

 

9. §. 

 

A 19. §. (2) bekezdés 6. francia bekezdése hatályát veszti, a (3) bekezdés második francia 

bekezdése az alábbi félmondattal egészül ki: „minden év február 15-ig”.  

 

 

10. §.  

 

Beilleszkedést segítő program 

 

A 20. §. d.), e.), f.) pontja hatályát veszti. 

 

 

11. §.  

 

(1) A rendelet 22. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettséget akkor, ha 

- az együttműködési megállapodást a 18. §. (2) bekezdésében megjelölt szervvel határidőre 

nem köti meg, ismételt megszegésnek számít, ha ezt az együttműködésre kijelölt szerv 

felszólításában megjelölt időpontig sem köti meg, 

 

- a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban foglaltakat nem 

teljesíti, 

 

- jelentkezési kötelezettségének időben nem tesz eleget, 

 

 és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja.  

 

 

(2) Az igazolási kérelem elbírálására az együttműködésre kijelölt szerv vezetője jogosult.  

 

(3) A családsegítő a segélyezett együttműködési kötelezettségének megszegéséről feljegyzést 

készít,  és a mulasztásról a jegyzőt 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.  
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12. §. 

 

A rendelet 23., 24., 25., 26., 27., 27/A., 28., 28/A., §-a hatályát veszti. 

 

13. §.  

 

A 29. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

A hajléktalan személyekre az Szt. 37/G. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

14. §. 

 

Helyi lakásfenntartási támogatás 

 

A 31. §. (1) bekezdésébe a 35 %    30 %-ra  módosul. 

 

15. §.  

 

A 32. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a  2.sz. függelék szerinti nyomtatványon 

kell beadni, a kérelemhez csatolni kell e rendeletben és a szoc. törvényben 

meghatározott igazolásokat, illetve nyilatkozatokat. 

 

 

16. §.  

 

 

A rendelet 38. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Az ápolási díj iránti kérelmet a 63/2006.(III. 27.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel. 

 

17. §. 

 

Közgyógyellátásra jogosultság 

 

A rendelet 54. §. (1) bekezdés a.), b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

közgyógyellátásra jogosult 

a.) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú 

b.) rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy 

 

18. §. 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

A rendelet 60. §. (2) bekezdésében a polgármester szó helyébe a jegyző lép, az (1) bekezdés 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja 

meg a szociális rászorultságát: 

 

a.) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,  

b.) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. 

 

 

19. §. 

 

A rendelet 62. §. (1) bekezdésébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az - Szt. 86. §. (1) bekezdése 

alapján – személyes gondoskodást nyújtó következő alapellátási formákat biztosítja a Sárréti 

Többcélú Kistérségi Társulás keretében: 

 

a.) Földes mikrotérség Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális Szolgáltató 

Központjában:  

- nappali ellátás   

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 

- családsegítés 

 

c.) Püspökladány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézménye által:  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- támogató szolgáltatás 

 

 

(2) Az ellátások igénybevételével kapcsolatos szabályozást a fenntartó Önkormányzatok 

rendelete tartalmazza. 

 

(3) A nappali ellátás, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás önköltségét és térítési 

díját e rendelet  3.  sz. melléklete tartalmazza.  

(4)  Nappali ellátás keretében az étkezést igénybevevők személyi térítési díj megállapításánál 

házaspárok esetében  az intézményi térítési díj maximum összegének 70 % fölötti részét, 

egyéb igénybevevők esetében 80 % fölötti részét az Önkormányzat támogatásként biztosítja. 

 

(5) Az ételkihordási díj intézményi térítési díjának 40 % fölötti részét az Önkormányzat 

támogatásként biztosítja az igénybevevő részére. 

 

(6) A (4) bekezdésben biztosított  kedvezményen túl egyedi mérlegelés alapján az igénylő 

jövedelmi viszonyait, egészségi állapotát, szociális helyzetét figyelembe véve a képviselő-

testület további támogatást állapíthat meg.  

 

(7) A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban nem részesülő 

óvodás és általános iskolás gyermekek részére a térítés díj 20 %-át kedvezményként biztosítja 

az Önkormányzat. 
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(8) Az  intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg.  

 

 

20. §. 

 

A rendelet 63-76. §-a hatályát veszti. 

 

21. §. 

 

A rendelet 79. §-a hatályát veszti. 

 

22. §. 

 

A rendelet 2009. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az ügyfélre kedvezőbb 

a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat Szociális 

igazgatásáról és szociális ellátásáról szóló 11/2007.(XI.20.) Önk. sz. rendelete hatályát veszti.  

 

 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy március 26-án négy választópolgár 

felkereste a jegyzőt és 180 fő bihartordai lakos által aláírt kérelmet nyújtott be, melyben kérik, 

hogy az Önkormányzat változtassa meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletét és a díjat csak  ténylegesen elszállított 

szilárd hulladékmennyiség után kelljen fizetni. 

(Az előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

A beadvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy ez az úr, amikor ideköltözött a településre 

megkereste a hivatalt mindenféle levelekkel és a kukát is visszavitte Berettyóújfaluba a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft-nek.  A Közigazgatási Hivatal a rendeletet törvényesnek találta. 

Nevezett részére a közszolgáltatás igénybevételének elmulasztása miatt szabálysértési 

pénzbírság lett megállapítva, ekkor nevezett a Bírósághoz fordult.  A bírósági végzésben is 

kötelezi nevezettet a közszolgáltatás igénybevételére. Annyi kedvezményt kapott, hogy  a 

Bíróság a szabálysértési pénzbírságot elengedte.  

Elmondja, hogy a közszolgáltatás biztosítására létrehozott lerakó önkormányzati tulajdonban 

lévő gazdasági társaság. A szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy a Kft nem lehet 

veszteséges. A törvény előírta, hogy a lerakót kötelező megépíteni, a szemetet el kell vinni 

valahova. A pályázatot a lerakó megépítésére benyújtották, a pályázat nyert, a lerakó 

megépült, azt működtetni kell. Adhatnak kedvezményt, de a költségvetés terhére nem tehet 

olyan javaslatot, hogy 200 ember fizessen valamennyit és a többi költségét pedig az 

önkormányzat átvállalja.  

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ elmondja, hogy azok, akik korábban úgy döntöttek, hogy közösen 

veszik igénybe a kukát a rendelet módosítása után január 1. óta az Önkormányzat fizeti az 

egyik kuka díját. Más településen a közös edényzet igénybevételét visszavonták.  

A közszolgáltatás igénybevétele kötelező, feltételeit az önkormányzatnak kell biztosítani. 

Nem lát rá lehetőséget, hogy ezt a rendeletet visszavonják és ilyen kedvezményeket építsenek 

be.  A lomtalanítás is kikerült a szemétszállítási díjból, ha igényt tartanak a szolgáltatásra az 

Önkormányzatnak a költségét ki kell fizetni. 
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Az előterjesztésben foglaltakkal és az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselő-testület 6 

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

 

   

19/2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött 

arról, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló hatályban lévő 

2/2007.(II.20.) Önk. sz.  rendeletén nem változtat. 

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről kérelem beadóját 

tájékoztassa. 

Határidő: 2009. április 30. 

Felelelős: polgármester 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  ismerteti Karalyos Zoltánné kérelmét, melyben nevezett kéri, hogy a 

képviselő-testület munkaviszonyát felmentéssel 2009. december 31-ével megszüntesse.  

2007. december 26-tól öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot és 2010. január 1-től már 

nem kíván dolgozni. Kéri, hogy a Köztisztviselői Törvényben biztosított felmentési időt 

2009. május 1-től biztosítsa a testület és a felmentési idő felére szeptember 1-től a 

munkavégzés alóli felmentését kéri. 

Elmondja továbbá, hogy a jegyzői állás pályázat útján tölthető be. Ki kell írni a pályázatot.  

 

Az elhangzottakkal a testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

20/2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete Karalyos 

Zoltánné jegyző munkaviszonyát 2009. december 31-ével 

megszűnteti és részére 2009. május 1-től a 8 hónap  felmentési időt 

biztosítja, szeptember 1-től pedig 4 hónapra a munkavégzés alól 

felmenti.  

Megbízza a polgármestert, hogy nevezett részére a felmentéssel és 

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos juttatások 

kifizetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős:   polgármester 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzői állás 

betöltésére pályázatot ír ki és meghozta az alábbi határozatot: 

 

21/2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör 

betöltésére. 

A kinevezés határozatlan időre szóló teljes munkaidős. Ellátandó feladatok a Polgármesteri 

Hivatal vezetése, az Ötv-ben és a Ktv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott 

feladatok, hatáskörök ellátása. 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Ktv. Rendelkezései az 

irányadók.  

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
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- cselekvőképesség, büntetlen előélet, 

- főiskola – igazgatásszervező vagy álla,- és 

jogtudományi doktori képesítés, legalább 2 éves 

közigazgatási gyakorlat 

- vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása, 

- közigazgatási szakvizsga. 

 

A munkakör 2010. január 1-től tölthető be. 

A pályázatot postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani 4174 Bihartorda, 

Kossuth u. 73.    2009. október 15-ig.  

Tájékoztatás kérhető Dr. Szabó József polgármestertől a 06/30-535-4054-es telefonszámon. 

A pályázatot a képviselő-testület bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül 

személyes meghallgatással. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz fényképpel, 

- iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okirat hiteles másolata, 

- az eddigi szakmai tevékenység bemutatása, 

- munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos szakmai elképzelések, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat 

tartalmát megismerhetik, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik-e a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásába, 

vagy azt megtagadja. 

    

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2009. július 31.  

Felelős:  polgármester 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy három nemzeti ünnepük van, március 15., augusztus 

20., és október 23. Március 15-i emlékhely a Kossuth-szobor, augusztus 20-i a Szent István-

szobor és október 23-i emlékhely nincs. Indítványozza, hogy állíttassanak 1956-os 

emlékművet és az emlékmű helyének az augusztus 20-án felállítandó székely kapu melletti 

helyet javasolja. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy legyen ilyen emlékmű, akkor október 

23-án még ez a testület felavathatná. Az emlékmű elkészíttetésére pályázati lehetőség nincs, 

fedezetéül az önkormányzat tulajdonában lévő legelő értékesítését javasolná. 

 

SERDÜLT LAJOS  elmondja, hogy a legelőt az Ezüstkalász-2000 Kft bérli, bevetették 

fűmaggal, megműtrágyázták, nekik arra a legelőre szükségük lenne. Véleménye szerint az 

Önkormányzat szüksége van a bevételre és többet érne a bérleti díjjal az Önkormányzat, mint 

az emlékművel. 

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER  véleménye szerint kibírták már 56-os emlékmű nélkül eddig 

is, ebbe a szűkös világba irritáló lenne a lakosság részéről, hogy mindenütt megszorító 

intézkedések vannak és az Önkormányzat emlékművet állít és ehhez eladja az Önkormányzat 

tulajdonát. 

 

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  véleménye is az, hogy aki akart ünnepelni október 23-án eljöhetett 

volna, de példa mennyien voltak október 23-án és március 15-én is az ünnepségen. 
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Az elhangzottakkal több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület az 

emlékműállítástól 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal eláll. 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a pályázatot április 24-ig kell beadni. 

Ismerteti az ÖNHIKI pályázat beadásához szükséges határozati javaslatot. 

Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Az elhangzottakkal a testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

22./2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozat: 

 
A) Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 17. §. (1) bekezdése és  6. számú melléklet 1. pontja 

(továbbiakban 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 

 

B)  Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos  

helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

I. a.) Az Önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1000 fő  feletti.  

 

II. b.) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményt nem tart fenn, azonban 

az oktatási intézményével a Nagyrábé, a szociális és gyermekjóléti intézményével a 

Földes székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott – társulásban részt vesz.  

 

III. 2.) Az Önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő  alatti és  

 

2.1. 2008. évben kiegészítő támogatásban részesült és 2008. szeptember 1. után a 

többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait 

intézményi társulásban látja el.  

 

2.3. A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, szociális és 

gyermekjóléti alapfeladatait és a belső ellenőrzési feladatokat Többcélú Kistérségi 

Társulás keretében  mikrotérségi társulásban látja el. 

 

IV. 1.) Az Önkormányzat a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben közoktatási feladatait 

intézményfenntartói társulás keretén a Nagyrábé Önkormányzat által fenntartott 

intézmény tagintézményeként látja el. 

 

 

V. Az Önkormányzat kommunális és helyi iparűzési adó bevezetéséről döntött és 

költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. 

 

VI. b.) Az Önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92./A. §-a 

alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett,  

 



 20 

bb.) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott 

meg. 

Megbízza a jegyzőt, hogy az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2008. április 24. 

Felelős:     polgármester 

 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  elmondja, hogy a decemberi testületi ülésen a testület a 

73/2008.(XII. 11.) Önk. sz. határozatával megbízta Szenczi Divizor Kft-t, hogy a belső 

ellenőrzési ütemterv alapján az intézményi térítési díjak megállapításával és  a díjak 

beszedésének ellenőrzésével kapcsolatban végezze el a vizsgálatot. 

Javasolja, hogy az említett határozatot módosítsa a testület, mivel még a Polgármesteri 

Hivatalnál a pénztári feladatok ellátásának szabályszerűségét, a kifizetések, törvényi 

előírások, belső szabályozottság vizsgálatát is elvégzi a Kft. 

 

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

23/2009.(IV. 9.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 

73/2008.(XII. 11.) Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a 

Szenczi Divizor Kft-t, hogy a belső ellenőrzési ütemterv alapján az 

intézményi térítési díjak megállapításával és  a díjak beszedésének 

ellenőrzésével, valamint a pénztári feladatok ellátásának 

szabályszerűségével kapcsolatban végezze el a vizsgálatot. 

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Szenczi Divizor Kft-t 

értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

 

A különfélékben több napirendi pont nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott 

el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt 

ülést pedig berekesztette. 

 

k.m.f. 

 

 

Dr. Szabó József       Karalyos Zoltánné 

 polgármester         jegyző 
 

 

 


