
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat  képviselő-testületeinek 2009. október 23-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 mind a
8 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja.
Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, mert van néhány
halaszthatatlan dolog, amiben a testületnek döntenie kell.
Az elmúlt testületi ülésen is már szó volt arról, hogy a Bihari Szilárd Hulladéklerakó Kft-nek
üzemeltetni kell a komposztáló üzemét. Ahhoz, hogy ez működni tudjon a településeknek ki kell
jelölni a szerves hulladékgyűjtő telepét és mindenkinek ide kell szállítani a szerves hulladékot.

PETRUCZ SÁNDOR  elmondja, A KvVM FI a 2009. júliusában írt levelében felszólította a
Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást, mint az ISPA projekt kedvezményezettjét,
hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2009. október 30-ig gondoskodjon arról, hogy az egyes,
érintett tagönkormányzatok a vonatkozó rendeleteket a jogszabály által lehetővé tett legkorábbi
időpontban úgy módosítsák, hogy a hulladékkezelési díj maximális mértéke érje el minden
település esetében azt a mértéket, amely biztosítja az európai uniós társfinanszírozással
megvalósult létesítmények/eszközök fenntartását, újrapótlását.

A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2009. július 15-én úgy határozott, hogy
nem javasolja az idén a közszolgáltatási díjak emelését, de annak érdekében, hogy az október 30-
ig az önkormányzatok eleget tegyenek KvVM FI felhívásának, javasolja, hogy 2009. október 30-
ig kerüljön elfogadásra, a 2010. január 1-i hatállyal bevezetendő olyan közszolgáltatási díj, ami a
komposztálás költségére a szolgáltatónak fedezetet nyújt
(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Kéri a testület tagjait, hogy az általa elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat.

DR. SZABÓ JÓZSEF javasolja, hogy fogadják el ezt a rendeletet, a komposztálót működtetni
kell. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék
elhelyezésére javasolja, hogy a volt lőtér területéből a 635/1. hrsz-ú ingatlanból 1000 m2-t
jelöljenek ki.

Az elmondottakkal a képviselő-testület egyetért, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
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Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2009. (X. 27.) Önk. sz. rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

módosított 2/2007. ( II.20.) Önk. sz. rendelet módosítása

Bihartorda Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
(továbbiakban Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 64/2008 (III. 28.) Kormány
rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet fogadja el:

1. §.

A rendelet 2. sz. melléklete a módosított rendelet  melléklete szerint módosul.

2. §.

A rendelet 5. §. (1) bekezdése az alábbi e.) ponttal egészül ki:

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező komposztálásra alkalmas növényi
hulladékot a képviselő-testület által kijelölt Bihartorda, 635/1. hrsz-ú, kivett művelési ágú
területből 1000 m2 nagyságú területen elhelyezni
Az itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék hulladékkezelő telepre szállításáról
és a közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat gondoskodik.

3. § .

Ezen rendelet 2. §.-ának rendelkezéseit 2009. november 1-től kell alkalmazni. Jelen rendelet 1. §-
ának. rendelkezéseit 2010. január 01. napjától kell alkalmazni, a 7/2008.(VIII. 18.) Önk. sz.
rendelet 2. sz. melléklete 2009. december 31-ig hatályban marad.

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy a VÍZMŰ ZRT levélben értesítette, hogy a Balmazújváros
Városi Önkormányzat követelésének kielégítése érdekében 2009 október 15-én Bencze Zoltán
önálló bírósági végrehajtó megjelent az RT központjában és a végrehajtást folyamatba tette. Ezt
követően az RT pénzintézeti számláival szemben azonnali beszedési megbízást nyújtott be,
továbbá a közmű vagyon részét képező ingatlanokra a Földhivatalnál végrehajtási jogot
jegyeztetett be.
Tekintettel arra, hogy emiatt várható az RT működésének; beleértve a víziközművek
üzemeltetésének is az ellehetetlenülése,  ezért az Alapszabály 11.8. pontja alapján a közgyűlés
tartása nélküli határozathozatal szabályai szerint mielőbbi döntéshozatal szükséges.
Ezért az Igazgatóság kéri, hogy a Balmazújváros Városi Önkormányzatával egyeztetett és a
határozati javaslatban megfogalmazottakról döntést hozzon a testület.
( VÍZMŰ ZRT levele és a két határozati javaslat a jegyzőkönyv melléleteként csatolva.)

Kéri a testület tagjait, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat.
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PAPP EMESE  kérdésére válaszolva DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy nem biztos, hogy
ezzel a vízdíj emelkedni fog, hisz most is csak a vízszolgáltatás és a szennyvízkezelő rendszer
veszteséges. A laboratórium és műhely ami nyereséges, így egyéb tevékenységben tud annyi
nyereséget produkálni, hogy a két szolgáltatás által termelt veszteséget javítani tudja.

Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

74/2009.(X. 23.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok VÍZMŰ ZRT Közgyűlése
hozzájáruljon ahhoz, hogy tőkeleszállítás keretében Balmazújváros
Város Önkormányzata részvényes a közmű vagyonát a
részvénytársaság vagyonából kivonja azzal a feltétellel, hogy
egyidejűleg a vízi közművei üzemeltetése tárgyában legalább 6 éves
időtartamra olyan használatba adási szerződést köt, melynek
keretében a részvénytársasággal szemben fennálló 415.800 eFt
összegű követelése az 6 év időtartam alatt a szolgáltatási díjban
megtérül és a folyamatban lévő végrehajtási eljárást azonnali hatállyal
felfüggeszti.

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot a
VÍZMŰ ZRT-hez továbbítsa.
Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

Amennyiben ezt a határozatot nem fogadja el a közgyűlés a képviselő-testület 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

75/2009.(X. 23.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a  Hajdú-
Bihari Önkormányzatok VÍZMŰ ZRT Közgyűlése felhatalmazza az
igazgatóságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata
részvényessel a szolgáltatási díjak előzetes meghatározása tárgyában
olyan szerződést kössön, miszerint 6 év időtartam alatt Balmazújváros
Város Önkormányzatának részvénytársaságunkkal szemben fennálló
415.800 eFt összegű követelése a szolgáltatási díjban megtérül. A
szerződés megkötésének további feltétele, hogy azzal egyidejűleg
Balmazújváros Város Önkormányzata részvényes a folyamatban lévő
végrehajtási eljárást felfüggeszti.

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot a
VÍZMŰ ZRT-hez továbbítsa.
Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányságtól kapott egy értesítést, mely szerint 2008. november 1-jei hatállyal Győrfi
Gyula r. hadnagyot bízta meg a Biharnagybajomi Rendőrörs vezetésével. Nevezett a munkaköre
ellátásával kapcsolatos szakmai és közéleti feladatokat az elvárásoknak megfelelően látja el,
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személyét és munkáját közvetlen elöljárói pozitívan értékelik. Ezért a Megyei Rendőrfőkapitány a
kinevezését tervezi és kéri a képviselő-testület állásfoglalását ezzel kapcsolatban.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatot:

76/2009.(X. 23.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitány Győrfi Gyula r.
hadnagyot kinevezze a Biharnagybajomi Rendőrörs vezetőjének.
Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot a
HBm-i Rendőr-főkapitányság felé továbbítsa.
Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

PETRUCZ SÁNDOR  elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen döntött arról a
képviselő-testület, hogy 2010. január 1. napjától igénybe kívánja venni az intézményfenntartó
társulás keretében működő Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató
Központ által biztosított támogató szolgáltatást. A Támogatási Megállapodás elkészült, egy évre
160.000 Ft pénzügyi hozzájárulást kell fizetni.

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy negyedévente kell fizetni, eddig még Földes község általi
elszámolás mindig korrekt volt. Javasolja a megállapodás elfogadását.

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

77/2009.(X. 23.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete  a  Kristály
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központtal
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött
intézményfenntartói társulást  2010. január 1-től határozatlan időre
meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására,
illetve megbízza a megállapodásban foglaltak betartásáról.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős:   polgármester

A rendkívüli nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, több kérdés, illetve hozzászólás nem
hangzott el, a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Dr. Szabó József Petrucz Sándor
  polgármester     mb.jegyző


