
 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

KÉSZÜLT: Bihartorda  Községi Önkormányzat  képviselő-testületeinek 2009. május 28-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 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja. 

Elmondja, hogy Martin Károly még mindig táppénzen van, Herczegh Imre pedig jelezte, hogy 

nem tud jönni. 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a soron következő testületi ülés június 11-én lett volna a 

munkaterv szerint, de javasolja elhalasztását 1 héttel az Európai Parlamenti Választás miatt. 

Elmondja továbbá, hogy van néhány dolog, ami halaszthatatlan, ezért is került sor a 

rendkívüli ülés összehívására. 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy  Nagyrábé Önkormányzat 

Jegyzője elkészítette a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát egységes 

szerkezetbe foglalva az eddigi módosításokkal. Lényeges változás nincs az eddigihez képest, 

a szakfeladat elnevezések és számok változtak meg, emiatt vált szükségessé az alapító okirat 

módosítása, melyet elfogadásra javasol. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

27/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 

módosításával egyetért.  

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről Nagyrábé 

Önkormányzat Jegyzőjét értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen szó volt az Idősek 

Napközi Otthonának felújításáról. A gépjárműbeszerzés helyett, amit a Sárréti Kistérségi 

Társulás nekik ítélt a 3 éves szociális felzárkóztató programban, ebből a pénzből kerülne 

felújításra az intézmény, de pályázatot kell rá benyújtani. Az Észak-alföldi Regionális 

Fejlesztési Tanács kiírta a LEKI pályázatot. A pályázat beadási határideje először június 2-a 

volt, de ma kiszóltak, hogy 19-ig meghosszabbították. 5 % önerőt kell biztosítani. A 
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költségvetés elkészült, a beruházás  összköltsége: 7.500.003 Ft, igényelt támogatás   

7.125.003 Ft, Önerő: 375.000 Ft. Az önerőt a felhalmozási bevételekből javasolja biztosítani. 

 

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER  kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy 

a felújítás során teljes tetőcsere, nyílászárók cseréje, külső-belső tatarozás, és az épület 

akadálymentesítése lesz. Zömében anyagköltséget fog tartalmazni a költségvetés, mert a 

munkálatokat saját dolgozók fogják végezni. Kialakításra kerülne a személyzeti WC és a 

mozgáskorlátozotti WC is.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

28/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-

alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz LEKI kiírásra pályázatot 

nyújt be a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális és 

Szolgáltató Központ Bihartordai intézményének felújítására, 

akadálymentesítésére.  

A beruházás összköltsége: 7.500.003 Ft 

Igényelt támogatás:  7.125.003 Ft 

Önerő: 375.000 Ft 

Az Önkormányzat a szükséges 5 % önerőt a 2009. évi 

költségvetéséből a felhalmozási bevételek terhére biztosítja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről, illetve 

beadásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2009. június 5. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ elmondja, hogy az óvoda felújítására is be lehet adni a pályázatot. 

20 millió Ft helyett az előző pályázattal 8 millió Ft-ot nyertek és ez a belső átalakítási 

munkálatokat tartalmazza. A külső munkálatokra: tetőcsere, nyílászárók cseréje és 

akadálymentesítésre is lehetne most pályázni, itt is az Észak-alfölfi Regionális Fejlesztési 

Tanács LEKI kiírására. A beruházás összköltsége 20.398.911 Ft, igényelt támogatás 95 %, 

19.374.000 Ft és a saját erő 5 %, 1.024.911 Ft. 

Javasolja a pályázat beadását, az önerő biztosítását a felhalmozási bevételekből javasolja 

biztosítani. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

29/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-

alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz LEKI kiírásra pályázatot 

nyújt be a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Bihartordai 

tagintézményének felújítására, akadálymentesítésére.  

A beruházás összköltsége: 20.398.911 Ft 
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Igényelt támogatás:  19.374.000 Ft 

Önerő: 1.024.911 Ft 

Az Önkormányzat a szükséges 5 % önerőt a 2009. évi 

költségvetéséből a felhalmozási bevételek terhére biztosítja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről, illetve 

beadásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2009. június 5. 

Felelős:  polgármester 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a két pályázat miatt módosítani 

kell a költségvetést is. 

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

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2009.(VI. 02.) Önk. sz. RENDELETE 

 

Bihartorda Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására 

 

1. §. 

 

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A képviselő-testület a Községi Önkormányzat bevételeit az 1. sz. táblázat szerinti 

részletezéssel  248.852 m/Ft összegben 

- melyből működési bevétel: 159.974 m/Ft, 

- működési célú hitelfelvétel: 43.392 m/Ft, 

- Kisebbségi Önkormányzat bevétele: 602 m/Ft, 

- felhalmozási bevétel: 88.878 m/Ft 

állapítja meg. 

 

2. §. 

 

A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A képviselő-testület a Községi Önkormányzat kiadásait a 2. sz. táblázat  szerinti 

részletezéssel 248.852 m/Ft összegben 

 - melyből működési kiadás összesen:159.974 m/Ft, 

 - személyi juttatások: 35.870 m/Ft, 

 - munkaadói járulékok: 10.932 m/Ft, 

 - dologi kiadások: 37.067 m/Ft, 

 - melyből működési tartalék: 100 m/Ft, 

 - támogatások, pénzeszközátadások: 76.105 m/Ft, 

 - Kisebbségi Önkormányzat kiadásai: 602 m/Ft, 

 - felhalmozási kiadások: 88.878 m/Ft, 

 - melyből felhalmozási tartalék: 7.339 m/Ft 

állapítja meg. 
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3. §. 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Sárréti Többcélú Kistérési 

Társulás Társulási Megállapodását ismét módosítani kell. 

A 2008. decemberi módosítás óta jogszabályi változások, illetve a társuláshoz tartozó egyes 

települések újabb kistérségi feladatokban való részvételi szándéka miatt vált szükségessé a 

módosítás. 

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

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

30/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete  

  

- A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/A. bekezdés 1) pontjában a közoktatási 

törvényre történő utalás 1993. évi LXXXIX. törvény helyett 1993. évi LXXIX 

törvényre módosul. 

- A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B. bekezdésének 1) pontjában szereplő 

szociális alapszolgáltatások köre kibővül az étkeztetés szociális alapszolgáltatási 

feladattal és jelen pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 

B.) Szociális szolgáltatások 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti  

 

1) Szociális alapszolgáltatások közül: 

 a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés,  

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) közösségi ellátások 

f) támogató szolgáltatás, 

g) nappali ellátás, 
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A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi 

intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: 

 

- Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 

Társulás (Kaba-Báránd-Sáp) 

Székhely: 4183. Kaba, Szabadság tér 1. 

Kezdő időpont: 2005. október 1. 

Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata 

Ellátandó feladatok: - étkeztetés, 

    - házi segítségnyújtás, 

    - családsegítés, 

    - közösségi ellátások, 

    - támogató szolgáltatás, 

    - nappali ellátás 

 

- Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi 

Intézményfenntartó Társulás (Nádudvar-Bihardancsháza-Tetétlen) 

Székhely: 4181. Nádudvar, Fő u. 48. 

Kezdő időpont: 2007. január 1. 

Gesztor település: Nádudvar Város Önkormányzata 

Ellátandó feladatok: - étkeztetés, 

    - házi segítségnyújtás, 

    - családsegítés, 

    - nappali ellátás 

- Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ (Földes-Bihartorda-Nagyrábé) 

Székhely: 4177. Földes, Karácsony S. tér 1. 

Kezdő időpont: 2007. január 1. 

Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata 

Ellátandó feladatok: - étkeztetés, 

    - házi segítségnyújtás, 

    - családsegítés, 

    - támogató szolgáltatás, 

    - nappali ellátás 
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- 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 

Ellátandó feladatok: - étkeztetés (Szerep: 2009. június 1-től) 

    - házi segítségnyújtás, 

    - családsegítés, 

    - közösségi ellátások (Szerep: 2009. június 1-től) 

    - nappali ellátás 

 

 

A Társulás keretein belül az alábbi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása ellátási 

szerződés alapján történik: 

 

Fogyatékosok nappali intézménye 

- Napfényes Támogató Szociális Egyesület (a Társulás teljes közigazgatási 

területén) 

Székhely: 4150. Püspökladány, Gábor Á. u. 11. 

Kezdő időpont: 2007. május 1. 

 

Közösségi ellátások 

- Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona (Nádudvar) 

Székhely: 4181. Nádudvar, Hámán K. u. 6-8. 

Kezdő időpont: 2007. január 1. 

 

Támogató szolgáltatás 

- Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona (Nádudvar- 

Tetétlen) 

Székhely: 4181. Nádudvar, Hámán K. u. 6-8. 

Kezdő időpont: 2006. január 1. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátása 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. 

 

Biharnagybajom Község Önkormányzata a Szociális Szolgáltatások közül csak a támogató 

szolgáltatás ellátásában vesz részt a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ keretében. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  elmondja, hogy a fogyatékosok nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatási feladat új szolgáltatásként jelentkezik a kistérségben ettől az évtől.  Ahhoz, 

hogy a kistérség jogosult legyen a feladat ellátásához kapcsolódó állami normatíva 

megigénylésére, szükséges a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásába beépíteni ezt az új ellátási formát és valamennyi önkormányzat képviselő-

testületének minősített többségű döntésével elfogadnia a megállapodás módosítását. 

 

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

Javasolja a  megállapodás módosításának elfogadását. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

31/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak szerint hozzájárul a 

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításához: 

1. A Társulási Megállapodás I. fejezet B/1. pontjában a nappali ellátási feladat két 

ellátásból tevődik össze, amelyek külön-külön kerülnek feltüntetésre az alábbiak 

szerint: 

g) „Időskorúak nappali ellátása” 

h) „Fogyatékosok nappali ellátása” 

2. A Társulási Megállapodás B/1. pontjában „a Társulás keretein belül a szociális 

alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi intézményfenntartó társulások 

kerültek kialakításra” szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

1) Szociális alapszolgáltatások közül: 
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            a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés,  

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) közösségi ellátások 

f) támogató szolgáltatás, 

g) időskorúak nappali ellátása, 

h) fogyatékosok nappali ellátása 

 

A Társulás keretein belül a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására az alábbi 

intézményfenntartó társulások kerültek kialakításra: 

- Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

(Kaba-Báránd-Sáp) 

Székhely: 4183. Kaba, Szabadság tér 1. 

Kezdő időpont: 2005. október 1. 

Gesztor település: Kaba Város Önkormányzata 

Ellátandó feladatok:  - étkeztetés, 

 - házi segítségnyújtás, 

 - családsegítés, 

 - közösségi ellátások, 

 - támogató szolgáltatás, 

 - időskorúak nappali ellátása 

- Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó 

Társulás (Nádudvar-Bihardancsháza-Tetétlen) 

Székhely: 4181. Nádudvar, Fő u. 48. 

Kezdő időpont: 2007. január 1. 

Gesztor település: Nádudvar Város Önkormányzata 

Ellátandó feladatok:  - étkeztetés, 

 - házi segítségnyújtás, 

 - családsegítés, 

 - időskorúak nappali ellátása 

- Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

(Földes-Bihartorda-Nagyrábé) 

Székhely: 4177. Földes, Karácsony S. tér 1. 

Kezdő időpont: 2007. január 1. 

Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata 
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Ellátandó feladatok:  - étkeztetés, 

 - házi segítségnyújtás, 

 - családsegítés, 

 - támogató szolgáltatás, 

 - időskorúak nappali ellátása 

- 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 

                                 Ellátandó feladatok:  - étkeztetés (Szerep: 2009. június 1-től) 

 - házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, 

- közösségi ellátások (Szerep: 2009. június 1-től) 

 - időskorúak nappali ellátása (Püspökladány     – 

Sárrétudvari – Szerep) 

- fogyatékosok nappali ellátása (Báránd, 

Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, 

Földes, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, 

Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) 

 

Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő:  2009. június 10.  

Felelős: polgármester 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  elmondja továbbá, hogy ahhoz, hogy a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a kistérség 

valamennyi települése vonatkozásában el tudja kezdeni működését szükség van társulási 

megállapodás megkötésére.  

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

Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

32/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja 

a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó társulási 

megállapodás tervezetét. 
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Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2009. június 10. 

Felelős:   polgármester 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  ismerteti a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztését és 

határozati javaslatát azonnali beszedési megbízás jóváhagyására. 

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

 

DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy amióta a Társulás létezik Bihartorda minden 

kötelezettségének határidőre eleget tesz. Van 2-3 település, aki nem fizeti be a tagdíjat, ez így 

nem társulás, ennek gátat kell szabni. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

33/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

felhatalmazza a Raiffeisen Bank Zrt-t, hogy az Önkormányzat által 

a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában 

vállalt és a mindenkori éves költségvetésben elfogadott 

hozzájárulás meg nem fizetése esetén az önkormányzat 

bankszámláját megterhelve inkasszót foganatosítson. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a „Falumegújítás és fejlesztés” 

jogcímen beadott pályázatra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hiánypótlási 

felszólítást küldött, mely szerint a képviselő-testület által hozott 72/2008.(XII. 11.) Önk. sz. 

határozatot módosítani kell, ugyanis a határozat nem tartalmazza pontosan a pályázat 

jogcímét, helyrajzi számát. A hiánypótlási felszólításban szereplő dokumentumokat 8 napon 

belül kell csatolni. Javasolja, hogy a korábbi határozatot az általa elmondottakkal módosítsa a 

testület. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

34/2009.(V. 28.) Önk.sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 

72/2008.(XII. 11.) Önk. sz. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja:  

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Kastélypark rehabilitációjára a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt „Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap falumegújítás- és fejlesztés” jogcím 

pályázati kiírásra.  

A pályázat jogcímkódja: 6.352.01.01. 

A pályázat címe: „Jóléti pihenőpark kialakítása Bihartordán” . 

A beruházás címe: Bihartorda,  hrsz: 590/1.   

Össz. beruházás költsége: 41.223.254 Ft 
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Az igényelt támogatás mértéke: 34.352.712 Ft 

Saját forrás: 6.870.542 Ft ÁFA, 

melyet az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a javított határozat-kivonatot  az 

MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségéhez 

hiánypótlásként továbbítsa.  

Határidő: 2009. június 5. 

Felelős: polgármester 

 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzati Társulás az 

Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Alapító Okiratát is módosítani kell.  

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

Javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

35/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió 

Ivóvízminőségének Javításáért  alapító okiratának 

módosításáról  

 

1. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete – a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény alapján felülvizsgálta az Önkormányzati 

Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért 
alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) és azt a határozat 1. 

számú melléklete alapján módosítja:  

 

2. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat 2. számú 

melléklete szerint fogadja el.  

 

3. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1. napjával lép hatályba.  

 

4 Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete  

felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás, illetve 

az egységes szerkezetbe foglalt és alapító okirat aláírására.   

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a VÍZMŰ RT ügye folyamatban 

van. Mikor az RT létrejött az volt, hogy a kistelepülések ellehetetlenülnének ha nem 

kerülnének bele az ellátó rendszerbe. Bihartordának 5,4 % részvénye van a többmilliárdos 

vagyonból.  Balmazújváros 1997. óta nem emelt vízdíjat, nem módosította rendeletét. 

Beperelte a VÍZMŰ RT-t, 2 éve folyik a csatározás. A jövőhéten lesz egy rendkívüli ülés. 

Mihelyt a Bíróság jóváhagyja a követelést az RT megpróbál egy egyezséget létrehozni. Két 

javaslat van, vagy kihozzák a vagyont és a 4 település megpróbálja közösen működtetni a 
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VÍZMŰ-vet. Ha ez nem működne Berettyóújfalu és Püspökladány is hívná őket. A másik 

javaslat, hogy belépnek a Debreceni VÍZMŰ RT-be. 

 

A napirend tárgyalása közben Luczás Tünde képviselő elhagyta az üléstermet, így a testület 5 

fővel ülésezett tovább. 

 

MÓDOS IMRE véleménye szerint a 4 település próbáljon meg együttműködni.  

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER  kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy 

ez a felújítási munkálatokat nem zavarja, az uniós forrásból valósul meg és a saját erőt az 

Önkormányzat kifizette. 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a 

képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

36/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött 

arról, ha a  VÍZMŰ RT bomlik az Önkormányzatot megillető 5,5 

% értékű vagyon kerüljön vissza az Önkormányzathoz. 

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről az RT-t értesítse. 

Határidő: 2009. június 30. 

Felelős:    polgármester 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy sokan jelezték, hogy a kapu előtti 

fűnyírásra igényt tartanának, főleg az idős emberek. Az Önkormányzat van fűnyírója és most 

közhasznú munkása is, így ezt a feladatot fel tudnák vállalni.  

 

KARALYOS ZOLTÁNÉ tájékoztatásképpen elmondja, hogy Sápon az Önkormányzat úgy 

határozta meg, hogy a kapun kívül 8 Ft+ÁFA/m2 és nem lehet 25 cm-nél magasabb, belül 12 

Ft+ÁFA/m2 25 cm-ig, fölötte 16 Ft+ÁFA/m2. 

Véleménye szerint ezt itt is meg lehetne így állapítani. 

 

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

37/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a lakossági 

fűnyírás tarifáját az alábbiak szerint állapítja meg: 

Utcán 25 cm-ig  8 Ft + ÁFA / m
2
 

Kapun belül 25 cm-ig és kívül 25 cm felett: 12 Ft + ÁFA /m
2
 

25 cm felett: 16  Ft + ÁFA /m
2
 

Megbízza a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   polgármester 
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DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzat tulajdonában 

lévő régi  gépjárműre igény lenne. Javasolja, hogy a díjtételt 110 Ft+ÁFA/km összegben 

állapítsák meg.  

 

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

38/2009. (V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 

tulajdonában lévő Hyundai típusú személygépkocsi 

járműhasználati díját 110 Ft+ÁFA/km összegben állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy döntés  közzétételéről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2009. június 30. 

Felelős:   polgármester 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Út a munkába program halad. 

Jelentős létszámú a foglalkoztatottak száma.  Két közmunkást 2 hónapra átadtak az 

Egyháznak az egyházi ingatlanok rendbetételére. Feladatukat a Tiszteletes Asszony határozza 

meg, munkájukat presbiterek irányítják Módos Imre és Vigh Péter. Kérte, ha bármi probléma 

adódik jelezzék. 

 

Elmondja továbbá, hogy a hivatal dolgozói egy Net-pódium adását nézhették meg az 

interneten és kérdést is tehettek fel írásban az előadóhoz. A kérdés az volt, hogy várható-e és 

ha igen mikortól, hogy 1500 fő alatti településeknek kötelező körjegyzőségbe belépni. 

A válasz az volt, hogy ahhoz, hogy ez megvalósulhasson az Alkotmányt és a helyi 

önkormányzatokról szóló törvényt módosítani kellene. Önkéntes alapon a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény a körjegyzőségbe való tömörülést most is lehetővé teszi. 

Mindaddig azonban, amíg az említett 2/3-os törvények erről nem rendelkeznek nem lehet 

kötelezővé tenni körjegyzőség létrehozását a lakosság lélekszáma alapján. 

Tehát Bihartordát egyenlőre nem fenyegeti az a veszély, hogy körjegyzőségbe kényszerüljön.  

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy amíg Karalyos Zoltánné jegyző asszonynak le nem jár a 

felmentési idő nem lehet jegyzőt kinevezni a helyére. Szeptember 1-től megbízást kell adni a 

jegyzői munkára. Petrucz Sándor az, aki a helyettesítési feltételeknek megfelel, majd az 

augusztusi testületi ülésen javasolja megbízni őt. A pályázat kiírása folyamatban van. 

 

Elmondja, hogy a tagintézmény-vezetői állást az iskola igazgatója kiírta. A képviselő-

testületnek véleményezési joga van a beadott pályázatokat illetően. 

Tájékoztatja a testületet, hogy 3 pályázat érkezett. 

Elmondja, hogy a pályázók nem kérték zárt ülés tartását. A képviselő-testületnek csak 

véleményezési joga van, így nem tartotta szükségesnek a pályázók meghívását. 

A pályázatokat ismerteti. 

Fegyverné Gyarmati Éva, aki jelenleg is tagintézmény-vezetőként dolgozik, Schmied Zsolt 

Debrecenből és Csák Jánosné Zsadányból adta be pályázatát. 

Schmied Zsolt pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy jól felkészült Bihartordából, de 10 

éve más munkakörben dolgozik.  

Csák Jánosné pályázatát értékelhetetlennek látja.  

Fegyverné Gyarmati Éva pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy megfelel a pályázati 

kiírásnak. 
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MÓDOS IMRE  a beadott pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Fegyverné 

Gyarmati Éva pályázatát támogatja, eddig is ő volt, jól végezte munkáját. Akármelyik másik 

két pályázót nézik az csak plusz költségeket jelentene az Önkormányzatnak. Véleménye 

szerint nincs értelme váltani.  

 

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  is a Fegyverné pályázatát javasolja támogatni. Véleménye szerint 

aki 10 éve nincs a pályán az biztos nem szereti ezt a munkát, azért váltott. 

 

Az elhangzott javaslatokkal a képviselő-testület egyetért, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

39/2009.(V. 28.) Önk. sz. határozat: 

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete javasolja, 

hogy a Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

igazgatótanácsa bihartordai Általános Iskola tagintézmény 

vezetőjének a beadott pályázatok alapján Fegyverné Gyarmati Évát 

nevezze ki. 

Megbízza  a polgármestert, hogy döntésről a nagyrábéi képviselő-

testületet értesítse. 

Határidő: 2009. június 15. 

Felelős:   polgármester  

 

JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy Koszorús László ismét könyvet ír 

Bihartordáról és szeretne pályázatot beadni a könyv megírására. Nem tudja van-e az 

Önkormányzatnak valamilyen civil szervezete, aki beadhatná a pályázatot. 

 

DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy van a Bihartorda Fejlesztéséért Alapítvány, 

Bihartorda Jövőjéért Alapítvány és az Együtt a Gyermekekért Alapítvány. Az alapítványokon 

kívül civil szervezete a Tűzoltó Egyesület és a Sportegyesület. Koszorús László őt is 

megkereste. Az előző könyve több mint 500 ezer Ft-ba került.  

Ha az alapítvány adja be a pályázatot 90 %-os támogatást kérhet, de ki fizeti ki az önerőt? Az 

Alapítványnak erre nincs pénze. Ez a fajta pályázat utófinanszírozott, ki fogja 

megfinanszírozni a teljes költséget a kb. egy millió forintot? 

 

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a 

templomfelújítási és a  kastélypark rekonstrukciójának pályázata is beadásra került. 

 
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 
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