
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. augusztus 13-
án 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. Külön köszönti Bíró Gyulát a Móricz Zsigmond Általános
Iskola és Óvoda igazgatóját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi
tagból mind a 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja.

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 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Szabó József polgármester

3.) Beszámoló a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Bihartordai tagintézményének
nevelő munkájáról, az együttműködés tapasztalatáról.
Előadó: Bíró Gyula az intézmény igazgatója

4.) Az augusztus 20-i falunap.
Előadó: Dr. Szabó József polgármester

5.) 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 egyhangúlag elfogadta.

II. N A P I R E N D I    P O N T :
Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként  csatolva.)
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DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a beszámoló megtárgyalása előtt a költségvetést kell
módosítani.
(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság augusztus 10-én ülésezett. Az
5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen volt. Módos Imre nem vett részt az ülésen és nem is jelezte
távolmaradását.  A bizottság a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
tervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra
javasolja.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Bihartorda községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

8/2009.(VIII. 17.) 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 250.474 m/Ft összegben

- melyből működési bevétel: 161.595 m/Ft,
- működési célú hitelfelvétel: 26.959 m/Ft,
- Kisebbségi önkormányzat bevétele: 744 m/Ft,
- felhalmozási bevétel:88.879 m/Ft

állapítja meg.

2.§.

A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a Községi önkormányzat kiadásait az 2.sz. táblázat szerinti
részletezéssel 250.474 m/Ft összegben

- melyből működési kiadás összesen: 161.595 m/Ft,
- személyi juttatások: 50.541 m/Ft,
- munkaadói járulékok: 16.001 m/Ft,
- dologi kiadások: 37.201 m/Ft,
- melyből működési tartalék: 100 m/Ft,
- támogatások, pénzeszközátadások: 57.852 m/Ft,
- kisebbségi önkormányzat kiadásai: 744 m/Ft,
- felhalmozási kiadások: 88.879 m/Ft,
- melyből felhalmozási tartalék:7.544 m/Ft

állapítja meg.
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3.§.

A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 88.879 ezer forint. 2. számú
tábla szerint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 9.955 ezer forint.
       Ebből: -Közösségi kisbusz beszerzés:  9.820

- Teleház informatikai fejl..          135

- a felújítások előirányzata:    69.622 ezer forint
       Ebből: - Garázs felújítás:                    500

- Kastélypark rek.:                41223
- Móricz Zs.Ált.Isk. és Óvoda Tagintézmény (Óvoda)felújítás
  pályázati forrásból: 19 374 ezer Ft (19 374 000 Ft) és saját forrás: 1025 ezer Ft
( 1 024 911 Ft.)
- Kristály Szoc.Szolg.Kp. Bihartordai Int. (ÖNO) felújítás
   pályázati forrásból: 7 125 ezer Ft (7 125 003 Ft) és saját forrás: 375 ezer Ft
(375 000 Ft.)

- az egyéb felhalm. c.kiadások tám. 1.758 ezer forint
(Első lakáshoz jutás támogatása)

-  felhalmozási tartalék  7.544 ezer forint.
4. §.

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

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság a 2009. évi költségvetés I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a beszámolóban foglaltakkal, illetve a bizottság véleményével egyetért, 7
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

51/2009.(VIII. 13.) Önk. sz. határozat:
A Bihartorda Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. I. félévi
költségvetési beszámolót az alábbiak szerint:

76 465 ezer Ft bevétellel
71 833 ezer Ft kiadással

17 591 ezer Ft pénzkészlettel
Melyből: 6 043 ezer Ft lekötött betét

fogadja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés II. félévi
teljesítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős:   polgármester
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III. N A P I R E N D I    P O N T :
Beszámoló a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Bihartordai Óvodájának nevelő
munkájáról, az együttműködés tapasztalatáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság
augusztus 10-én ülésezett, az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen volt. A beszámolót
megtárgyalta, alaposnak, mindenre kiterjedőnek ítélte meg, egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

DR. SZABÓ JÓZSEF  véleménye szerint ez a társulás a szakmának használt. A gyerekek és a
szülők nem tiltakoznak a társulás ellen. A szakos ellátás javult. A szülők is büszkék lehetnek a
gyerekek elért eredményéért. Köszönetét fejezi ki ezért a nevelőtestületnek is.
Amikor a társulás létrejött még nem tudták, mibe vágtak bele, de mostmár azt mondhatja
egyre inkább összecsiszolódik a dolog. A szakmában résztvevők szerint meg kell tartani ezt a
formát. A két település vezetése nem mindenben ért egyet, vannak konfliktusok, de mindkét
testületnek az a célja, hogy a társulás jól működjön. Nem szabad irigynek lenni egymásra,
örülni kell egymás sikerének.
Véleménye szerint kezdeményezni  kellene, hogy önálló gazdálkodású intézmény legyen a
Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda.

MARTIN KÁROLY kérdésére válaszolva BÍRÓ GYULA elmondja, hogy az önállóságnak
vannak pozitív és negatív oldalai. Nem érzi jelenleg hátrányát, hogy nem önállóak. Úgy
gondolja, hogy 2010-ről még biztos nem lehet így működni, mert arra már nagyon rövid az
idő, inkább majd 2011-től lát erre esélyt, amennyiben a testület tagjai úgy döntenek.
Szakmailag úgy gondolja nincs akadálya, ez egy óriási lehetőség. Örülne neki, de nagyfokú
ráfigyelést és felelősséget igényel.

MÓDOS IMRE elmondja, hogy Igazgató Úr elmondta a fenntartását is és a mellette szóló
dolgokat is. Megdöbbentő, hogy a polgármester úrnak milyen gondolatai vannak. Egy évvel
ezelőtt még beszélni sem lehetett volna. Nem tudja mi a célja ennek, hogy valóban a fejlődés
útjára lépni vagy felégetni maga mögött mindent. Elgondolkodtató ez a gondolkodás. Nincs
már itt Bihartordán semmi, miért van szükség az Önkormányzatra és a stábra. Itt elvannak,
mint a befőtt, a jegyző most nyugdíjba megy. Semmi jövőképe nincs Bihartordának.
Társadalmi munkában is lehet ezt csinálni, aki szereti a faluját.

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy a tagintézményből pedagógusokat nem küldtek el, az
idősek napközi otthonánál is mindenki dolgozik, a finanszírozásban van egy kis változás, de
ez a dolgozókat nem érinti.

MÓDOS IMRE  kérdezi, hogy azok a dolgozók, akik itt dolgoznak 3 év múlva lesz-e állásuk?

DR. SZABÓ JÓZSEF a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ki mer 3 évre tervezni.

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER  véleménye szerint gondolkozzon a 3 testület, hogy lehetne
megoldani az önálló gazdálkodást.

KARALYOS ZOLTÁNNÉ kérdésére válaszolva BÍRÓ GYULA elmondja, hogy ő mindig az
iskolai létszám miatt aggódik, hogy hány fő lesz, mennyi normatívát tudnak lehívni, stb.
Amennyiben önálló gazdálkodó intézménnyé válnak az irodát úgy tudja elképzelni, hogy a
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jelenlegi állományból kellene átszervezni szakembereket. Örül, ha 3 év múlva lesz iskola,
hogy osztály lesz-e ez sokkal kardinálisabb kérdés. Ő már többször javasolja, hogy 1 osztály
induljon. Egy pedagógus bére egy évre kivetítve járulékokkal mindennel 4 millió Ft és 39
pedagógusa van a tantestületnek. Egy iskola fenntartása óriási pénzbe van, lassan egy
településnek már érzelmi kérdés lesz az iskola és óvoda.

KARALYOS ZOLTÁNNÉ kérdésére MÓDOS IMRE elmondja, hogy egyszer volt már ilyen,
ott volt a GAMESZ, mégsem volt hosszú életű, nem sokáig működött. 10 évvel ezelőtt eldőlt
Bihartorda sorsa, eddig ment az erőlködés, ragaszkodtak mindenhez.

DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a gyerekek abból semmit nem vesznek észre, hogy
önállóan működik egy intézmény. A beszámolót, amit az Igazgató Úr kiküldött át kellene
olvasni a jövőképet illetően. Bihartorda átlag gyereklétszáma 12,5 fő. 1991. óta 50, 51, 52 %-
ot tesz Bihartorda Önkormányzat hozzá, hogy ez működjön. Senki nem vitt el egy gyermeket
sem a településről, minden gyerek idejár iskolába. Azt tudni kell, hogy 8 fő alatt nem
indíthatnak önálló osztályt. A 4. osztály az, ahol ez a léc keményen rezeg, mert 8 fős. Jövőre,
hogy meglesz-e ez a 8 fő, az kérdés. Lehet bukás, elköltözés is. Ez a testületen kívül álló ok
és akkor ha tetszik, ha nem,  nem lesz 8 osztályos iskola. Eddig is és ezután is mindent
megtesznek, hogy ez az iskola 8 osztályos maradjon.
Nem azt mondta, hogy az önálló gazdálkodásról most kell dönteni.

MÓDOS IMRE  elmondja, hogy 3-4 évvel ezelőtt azért ment a harc, hogy bizonyítsák be,
hogy itt szükség van 8 tantermes iskolára. Most a dolgok nem jönnek össze, az utcafronti
részt nem tudták felújítani és megváltozik a vallás.  Bizonyították fűnek-fának, hogy innen jó
képességű gyerekek kerülnek ki. Akkor is megkérdezte, hogy fontos ez a beruházás. Ő azért
képviselő, hogy ezt elmondja. Nemcsak az ő véleménye ez, csak rajta kívül más nem meri
elmondani.

DR. SZABÓ JÓZSEF  az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy olyan típusú
pályázati kiírás nem történt, ahova az iskolai beruházás folytatását be lehetett volna adni.
Senki nem tett le arról, hogy a beruházás befejeződjön. Ma is azon van, hogy mindent
megtegyen azért, hogy ez a tagintézmény 8 osztállyal működjön. Ha viszont nem lesz iskolás
gyerek, akkor senki nem tehet.

A beszámolóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
beszámolóról a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

52/2009.(VIII. 13.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Óvoda  Bihartordai
tagintézményének nevelő munkájáról, az együttműködés
tapasztalatáról szóló beszámolót elfogadta.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse lehetőségét az iskola
önálló gazdálkodási intézménnyé válásával kapcsolatban.
Megbízza a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban Nagyrábé és
Bihardancsháza polgármestereivel tárgyalást kezdeményezzen.
Határidő: folyamatos
Felelős:   polgármester
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IV. N A P I R E N D I    P O N T :
Az augusztus 20-i falunap.

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy augusztus 20-a sem Szerbiában,
sem Romániában nem ünnep, ezért is volt az a döntés, hogy akkor augusztus 22-én legyen az
ünnepség.
A program nagyvonalakban összeállt, 21-én este mindkét testvértelepülés küldöttsége
megérkezik. Bihardancsháza 21-én tartja a falunapot és a polgármester úr azt mondta,
szívesen vennék, ha a kultúrcsoport fellépne akkor este náluk is. Ellátásukat Bihardancsháza
magára vállalta, 15-15 fő jön mindkét településről.
Elszállásolásuk a Nagyrábéi Gémes Fogadóban és a Bihardancsházai Lakatos Kúriánál
gondoskodnak.  20 fő fog Nagyrábéra menni és 10 fő Bihardancsházára. Családoknál most
nem száll meg senki. Az Idősek Napközi Otthonában van 10 férőhely még, ha mégis többen
jönnek, akkor ott még majd lehet aludni. Augusztus 22-én reggelit kapnak az iskola
ebédlőjében, az ebéd és vacsora pedig a Kastélykertben lesz. Vasárnap reggel utaznak vissza,
reggeli szintén az iskola ebédlőjében lesz. Az ünnepi program: 10 órától augusztus 20-i
megemlékezés a Szent István-szobornál. Ünnepi beszédet ő fogja mondani. Lesz egy
koszorúzás és a gyerekek kultúrműsora. 11 órától „Nyíljon ki a Sárrét kapuja” székelykapu
állítás (Berettyóújfalu-Sáp, Nagyrábé utak kereszteződésénél lévő háromszögben.)
Avatóbeszédet Csontos János országgyűlési képviselő fog mondani és Bangóné Borbély
Ildikó egy szavalatot.

A további rendezvények a Kastélyparkban lesznek.
12 órától lesz egy rövid ünnepi testületi ülés.
12,30-tól Ebéd
14-18 óráig Testvértelepülések és a helyi csoportok kultúrműsora, karate bemutató,
főzőverseny eredményhirdetése, gyermekprogramok, ügyességi vetélkedők. Közben 15
órától 18 óráig lenne a gyerekeknek csúszda és ugróvár. 20 órától 24 óráig szabadtéri bál és
22 órától tűzijáték.
Az ebédfőzésről a vendégeknek a Dávid és társa 99 BT gondoskodik.
Javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan hirdessék meg a főzőversenyt minimum 10 fős
csapattal és a húst, valamint a tűzifát az Önkormányzat biztosítja. Fejenként 30 dkg
sertéshúst fognak adni.

Elmondja továbbá, hogy 2 dolgozó nyugdíjba megy, akik augusztus 18-án állami kitüntetést
vehetnek át a Minisztériumban. Az egyik személy Karalyos Zoltánné jegyző,  a másik pedig
Győri Zsigmondné szociális gondozónő. Az ünnepi testületi ülés keretében köszöntik a
kitüntetetteket.  A két testvértelepülés polgármesterei is köszöntik majd a falunapon részt
vevőket.

Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat.
Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

53/2009.(VIII. 13.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2009.
augusztus 22-én falunapot tart a Kastélykertben.
A falunapra főzőversenyt hirdet és a legalább 10 fős nevező
csapatok számára 30 dkg/fő sertéshúst biztosít.
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Megbízza a polgármestert, hogy a rendezvény
lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: 2009. augusztus 22.
Felelős:  polgármester

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

PETRUCZ SÁNDOR  ismerteti a képviselő-testülettel a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
(Az előterjesztés és a társulási megállapodás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

JÁMBOR MIHÁLYNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság a
Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.

DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a megállapodás módosítására azért van szükség, mert
a rekultivációval kapcsolatos előkészítő munkákat – pályázat lefolytatása, közbeszerzés
lebonyolítása, szerződéskötés – valamint  a tényleges rekultivációs munkákkal kapcsolatos
projektgazdai feladatok ellátását és a rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátását
nem tartalmazta eddig a megállapodás.
Elfogadásra javasolja a társulási megállapodás módosítását.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

54/2009.(VIII. 13.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bihari
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős:   polgármester

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen felvetődött, hogy az
egyházi temetőbe szeretnének igényelni 1 db 1100 literes konténert a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft-től.
A szolgáltatás igénybevételéhez érvényes hulladékszállítási szerződés szükséges.
(Az előterjesztés és a vállalkozási szerződés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

JÁMBOR MIHÁLYNÉ tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdasági Bizottság az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadásra javasolja. Abban egyeztek meg, hogy megállapodást kell kötni az
egyházzal,  1100 literes konténer lesz kihelyezve a temetőben, 2 közhasznú munkás fog ott
lenni és a lelkészasszonytól kérik, hogy mondja meg milyen segítségre van szükségük. Eddig
Módos Imre és Vigh Péter volt megbízva a temetőben lévő közhasznú munkások
felügyeletével, de ez a dolog nem működött. Anennyiben az egyház igényli akkor az
Önkormányzat elvégzi az ellenőrzést.
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KARALYOS ZOLTÁNNÉ  jegyző elmondja, hogy a temető használatával kapcsolatos
szabályozásra önkormányzati rendeletet alkotott a testület. A támogatás megváltoztatásához a
rendeletet kell módosítani,

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2009.(VIII. 17.) Önk. sz. RENDELETE

Az 5/2002. (VI. 20.) Önk. sz. rendelet módosítására

A temető használatának szabályairól

1. §.

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A temető rendjének fenntartása érdekében az Önkormányzat a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft-től egy db 1100 literes konténert rendel heti egyszeri
ürítéssel, melynek díját az önkormányzat fizeti.

(2) A temető karbantartási feladatok ellátásához heti egy nap 2 fő közcélú munkást
biztosít.

2. §.

A rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

DR. SZABÓ JÓZSEF tájékoztatja a testület tagjait, hogy az EU-tól ellenőrízték a Szilárd
Hulladéklerakó telep működését. A 3 lerakó gesztora Debrecen Város Önkormányzata.
Minden kötelezettséget Debrecen vállalt fel. A telep komposztáló részlegét is működtetni
kell. Amennyiben nem működtetik vissza kell fizetni kamatos kamattal a pénzt. A
komposztáló telep működtetése akkor valósulhat meg, ha a településekről külön beszállításra
kerül a szerves anyag. Minden településnek ki kell jelölni a szerves hulladékgyűjtő helyet és
ide kell begyűjteni azokat a szerves anyagokat, amelyek komposztálhatók és havonta be kell
szállítani. Nem most kell ebben dönteni, majd az októberi testületi ülésen kell meghozni a
döntést.

SERDÜLT LAJOS  véleménye szerint egyszerűbb lenne visszafizetni az Önkormányzatra
eső részt, mert akkor itt mindig arról kell gondoskodni, hogy legyen komposztáló anyag. Ez
egy állandó költséget jelent megint, városon más, mert nem tudnak mit kezdeni vele, de itt
falun van aki saját magának komposztálja, vagy leszántja.
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KARALYOS ZOLTÁNNÉ  elmondja, hogy korábban már bejelentette a testületnek, hogy
nyugdíjba vonul, szeptember 1-től már nem dolgozik. A felmentés idejére szeptember 1-től
december 31-ig Petrucz Sándort javasolja megbízni a jegyzői feladatok ellátásával. Petrucz
Sándor a feltételeknek megfelel, szakmai ismerete megvan hozzá, ezért őt javasolja
megbízni. Javasolja továbbá, hogy kapja meg a jegyzői pótlékot is, ami a  fizetés 10 %-a.
Elmondja továbbá, hogy a pályázat kiírása folyamatban van, majd a novemberi testületi
ülésen kell a beadott pályázatokat elbírálni.

Az elhangzottak a képviselő-testület egyetért, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

55/2009.(VIII. 13.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2009.
szeptember 01-től - az új jegyző kinevezéséig – 2009. december
31-ig a jegyzői feladatok ellátásával Petrucz Sándort – Bihartorda
Községi Önkormányzat tanácsosát – bízza meg.
Havi munkabérét 146.639 Ft illetményben + 14.664 Ft
illetménypótlékban, összesen: 161.300 Ft  összegben határozza
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alkalmazási
iratok aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 5.
Felelős:   polgármester

KARALYOS ZOLTÁNNÉ  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az iskola alapító okiratát ismét
módosítani kell.
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Javasolja a módosítás elfogadását.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

56/2009.(VIII. 13.) Önk. sz. határozat:

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Általános
Iskola és Óvoda Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1./Az Alapító okirat 12.1 pontjában a nagyrábéi iskolai intézményegység 2009. évi
szakfeladatai közül a 801225 szakfeladat számú alaptevékenység első francia bekezdésének
első mondata az alábbiak szerint módosul:

- tanulásban akadályozott, gyengénlátó, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos
nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-oktatása.

2./Az Alapító okirat 12.1 pontjában a nagyrábéi iskolai intézményegység 2009. évi
szakfeladatai közül a 801225 szakfeladat számú alaptevékenység első francia bekezdésének
első mondata az alábbiak szerint módosul:

- tanulásban akadályozott, gyengénlátó, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos
nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-oktatása.
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3./Az Alapító okira 12.1 pontjában a nagyrábéi iskolai intézményegység 2010. január 1.
napjától alkalmazandó szakfeladatai közül a 852012 és 852022 szakfeladat számhoz tartozó
alaptevékenység megnevezése első francia bekezdésének első mondata az alábbiakban
egészül ki:

- tanulásban akadályozott, gyengénlátó, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos
nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-oktatása.

4/ Az Alapító okira 12.1 pontjában a bihartordai iskolai intézményegység 2010. január 1.
napjától alkalmazandó szakfeladatai közül a 852012 és 852022 szakfeladat számhoz tartozó
alaptevékenység megnevezése első francia bekezdésének első mondata az alábbiakban
egészül ki:

-tanulásban akadályozott, gyengénlátó, autista (autizmus infantilis, atípusos autizmus) sajátos
nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-oktatása.

A határozat hatályba lépésének ideje: 2009. szeptember 1.

Határidő: 2009. augusztus 25.
Felelős: jegyző

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


