
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat  képviselő-testületeinek 2009. október 1-jén
tartott rendkívüli nyílt  ülésén.

AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                    Bihartorda, Kossuth u. 73.

JELEN VANNAK: A jelenléti ívek a jegyzőkönyv mellékleteiként csatolva.

N A P I R E N D    E L Ő T T :

DR.SZABÓ JÓZSEF  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelent
képviselő-testületi tagokat.  A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 8 fő  képviselő-testületi
tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja. Elmondja, hogy Herczegh
Imre 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.) Belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123. EK irányelv átültetésével összefüggő
rendeletek módosítása.
Előadó: Petrucz Sándor mb. jegyző

2.) Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
mozgókönyvtári feladat kistérségi szintű ellátásárhoz.
Előadó: Dr. Szabó József polgármester

3.) Különfélék.

I. N A P I R E N D I    P O N T :
Belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123. EK irányelv átültetésével összefüggő rendeletek
módosítása.
(Az előterjesztés, határozati-javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.)

PETRUCZ SÁNDOR megbízott jegyző elmondja, hogy 2006. december 12-én az Európai
Parlament és a Tanács elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet.
Az irányelv az EU-s állampolgárok letelepedését és szolgáltatás nyújtását szabályozza. A
tagállamok vállalták, hogy 2009. december 28-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási intézkedéseket, melyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.
Másfél évvel ezelőtt meg is kezdődött a jegyzők felkészítése a jogharmonizáció elvégzésére.
Elmondja továbbá, hogy ellenőrizni szükséges, hogy az érintett rendeleteik megfelelnek-e a
hátrányos megkülönböztetés tilalmának, a szükségesség és arányosság elveinek. A rendelet
felülvizsgálatát követően a képviselő-testület vagy eltörli, ami az irányelvekkel ütközik, vagy
enyhíti a követelményeket, vagy fenntartja és indokolja, hogy miért szükséges a rendelkezés
megtartása.
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(Az előterjesztés, határozati-javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.)
Kéri, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

JAKABNÉ SUGÁR  kérdésére válaszolva PETRUCZ SÁNDOR  elmondja, hogy az
elektronikus ügyintézéshez biztosítottak a technikai feltételek. Korábban ezzel kapcsolatban
volt egy felmérés és Magyarországon nincs olyan település, ami nem felel meg az
elektronikus ügyintézés követelményeinek.

MÓDOS IMRE  kérdésére válaszolva PETRUCZ SÁNDOR  elmondja, nem kötelező
igénybe venni a elektronikus ügyintézést, de a lehetőséget biztosítani kell.

Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:

64./2009.(X. 01.) Önk. sz. határozata:
A Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete megvizsgálta hatályban lévő
rendeleteit és a következőket állapította meg:

I. Az alábbiakban felsorolt önkormányzati rendeletek a 2006/123/EK irányelvvel érintett,
viszont nem tartalmaznak ellentétes szabályozást:

a)    8/2005.(IX.20.) Önk.sz. rend. Bihartorda község Helyi Építési Szabályzata
      b) 9/1994.(X.18.) Önk.sz. rend. A polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről
      c)    5/2002.(VI.20.) Önk.sz. rend. A temető használatának szabályairól
      d)    5/2001.(IV.12.) Önk.sz. rend. A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
      e)  6/1994.(III.4.) Önk.sz. rend. A Községi Önkormányzat vagyonának meghatározásáról

és kezeléséről

II. Az alábbiakban felsorolt önkormányzati rendeletek a 2006/123/EK irányelvvel érintettek,
a magasabb szintű jogszabállyal nem ellentétesek, de a magasabb szintű jogszabály az, ami
ellentétes az irányelvvel:

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet,

b) az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2008. (XII.15.) Önk. sz.
rendelet.

III. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.20.) Önk. sz.
rend. 22. § (6) bekezdése érintett az irányelv tekintetében, és azzal ellentétes rendelkezést is
tartalmaz. Módosítása szükséges.

IV.  A I.; II.; III.; pontban felsorolt rendeletek 2006/123/EK irányelvvel kapcsolatos
záradékolásáról helyi rendeletben dönt.
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Megbízza a polgármestert, hogy a rendeletek módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
rendeletek módosításával kapcsolatban a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2009. ( X. 05.) Önk. sz. RENDELETE

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
rendelet-módosításokról

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő rendelet módosításokról és azok
záradékolásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az alább felsorolt rendeletek a korábban említett irányelvvel érintettek ugyan, de azokkal
ellentétes szabályozást nem tartalmaznak.

a)   8/2005.(IX.20.) Önk.sz. rend. Bihartorda község Helyi Építési Szabályzata
      b) 9/1994.(X.18.) Önk.sz. rend. A polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről
      c)   5/2002.(VI.20.) Önk.sz. rend. A temető használatának szabályairól
      d)   5/2001.(IV.12.) Önk.sz. rend. A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
      e)  6/1994.(III.4.) Önk.sz. rend. A Községi Önkormányzat vagyonának meghatározásáról

és kezeléséről

2. §

Az alább felsorolt rendeletek a magasabb szintű jogszabályba nem ütköznek ugyan, de a
magasabb szintű jogszabály ellentétes a 2006/123/EK irányelvben foglaltakkal. Ezen
rendeleteket a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekhez kell igazítani, az irányelvvel
való összevetésük nem szükséges.

a)  A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 9/2008.(XII.15.) Önk. sz. rend. 3. § -ának
rendelkezését a fennt leírtak alapján fenntartja.
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b) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007.(II.20.) Önk. sz. rend. 1.§; 16.§ -ainak rendelkezéseit a fent leírtak alapján
fenntartja

3. §

Az alábbi rendelet érintett az irányelv tekintetében, és azzal ellentétes rendelkezést is
tartalmaz, mely módosítása szükséges.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.20.) Önk. sz.
rend. 22. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az elektronikus ügyintézés és az egyablakos ügyintézési pont bevezetésre kerül a
magasabb szintű jogszabályban meghatározott időponttól.

4. §

A felsorolt rendeletek „a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” záradékkal lettek ellátva jelen rendelet
keretében.

5. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

PETRUCZ SÁNDOR  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a köztisztasággal és a
település szilárd, illetve folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről és a közterület
igénybevételéről és tisztántartásáról szóló 6/1995.(VI. 13.) Önk. sz. rendeletet és a
8/1994.(X.18.) Önk.sz. rendeletet külön kell megtárgyalni, ugyanis a rendelet már nem felel
meg a jelenlegi jogszabályi előírásoknak.
Javasolja ezen rendeletek hatályon kívül helyezését és a helyi környezet védelméről, a
közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló új rendelet-tervezet
megtárgyalását, illetve elfogadását.
(Az előterjesztés, határozati javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.)

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy a legtöbb baj az avar- és hulladékégetéssel lesz. Az
előző testületi ülésen szó volt arról, hogy nem működik a Bihari Szilárd Hulladéklerakó Kft-
nek a komposztáló üzeme. A szerves  hulladékokat be kell szállítani a településekről, csak így
tud üzemelni. Ki kell az Önkormányzatnak is jelölni a szerves hulladékgyűjtő telepet és
mindenkinek ide ki kell szállítani ezeket a szerves hulladékokat. Csak az a baj, hogy nem csak
a szerves hulladékot fogják kiszállítani a lakosok.

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER  felvetésével kapcsolatban DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja,
hogy a szerves hulladék elszállítását a lakosoktól az Önkormányzat nem tudja felvállalni. Azt
igen, hogy meg lesz majd határozva, hogy milyen napon mettől-meddig lehet oda kiszállítani
a szerves hulladékot és a kijelölt telepen ott lesz az Önkormányzat egy dolgozója és átveszi a
hulladékot.
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Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület a  helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2009. (X. 05. ) Önk. sz. RENDELETE

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
felhatalmazások alapján az alábbi rendelet alkotja:

1. §

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

Bihartorda község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának
kialakítása, fenntartása és védelme érdekében szabályok megállapítása.
A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért
ennek előmozdításában mindenki köteles hathatóan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést
eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

A rendelet hatálya

2. §

(1) Ezen rendelet területi hatálya Bihartorda község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Bihartorda közigazgatási területén tartózkodó, illetve
ingatlan tulajdonnal vagy az ingatlan használati jogával rendelkező természetes személyekre,
jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,
egyesületekre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos
tevékenységre és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokra terjed ki.
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Értelmező rendelkezések

3. §

a) közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, mely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll.

b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark).

c) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek –, valamint a közterületek tisztántartása.

d) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy
használatában ingatlan van.

e) használó: az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, albérlője, illetve ott lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező személy, valamint életvitelszerűen ott tartózkodó személy.

Kommunális szennyvízkezelés, csapadékvíz, -gyűjtés, -elvezetés

4. §

(1) Kommunális szennyvizet az Önkormányzat által kijelölt lerakóhelyen – mely Bihartorda
és Nagyrábé között terülő űrítőhelyen – kell elhelyezni.

(2) A fekália anyagok, folyékony hulladékok szállítását – az Önkormányzat hozzájárulásával
– csak az erre a célra rendszeresített gépjárművel, az ezen tevékenységre engedéllyel
rendelkező szerv, illetve személy végezheti a vonatkozó közegészségügyi előírások
betartásával.

(3) A kommunális szennyvíz szállítását végző járművet közterületen tárolni, parkoltatni tilos.

(4) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója,
köteles gondoskodni.

(5)A közterületi elvezető árokban a víz elfolyását gátolni tilos.

(6) Ha a csapadékvíz akadálytalan lefolyását az árokba, került szemét vagy hordalék
akadályozza, az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek elvégezni az akadály
megszüntetését.

(7) A csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet, trágyalevelet bevezetni, partjait szemét vagy
egyéb hulladék lerakásával beszennyezni nem szabad
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A zöldterületek fenntartása és kezelése

5. §

(1) A község területén lévő közhasználati parkok és játszóterek építéséről, felújításáról,
fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról, valamint a roncsolt területek rekultivációjáról az
Önkormányzat gondoskodik.

(2) A közterületre nyúló fák, sövények gallyazása az ingatlantulajdonos feladata.

(3) A közcélú zöldfelület (terület) rendeltetéstől eltérő használatát csak nagyon indokolt
esetben és ideiglenes jelleggel lehet.

(4) A rendeltetésétől eltérő használat során a sérült, elpusztult növényzet pótlásáról a terület
használója köteles gondoskodni.

(5) A közhasználatú és egyéb zöldterületen járművet mosni tilos.

(6) Tilos a közterületen a fák és egyéb növények, parkberendezések rongálása, pusztítása,
beszennyezése vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely az értékük csökkenésével jár.

Avar és kerti hulladék kezelése

6. §

(1) Az ingatlanon keletkező avart és kerti hulladékot elégetni tilos.

(2) A településen keletkezett komposztálásra alkalmas növényi hulladékot a Képviselő
testület által meghatározott területre kell szállítani.

Közterületek tisztántartása

7. §

(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
Önkormányzat egyrészt saját feladatkörben, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok
kötelezésével gondoskodik.

(2) A közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított
tárolókban szabad elhelyezni.

(3) A szeméttárolók kihelyezése és rendszeres ürítése az Önkormányzat feladata.

(4) Az ingatlantulajdonosnak feladata:
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a) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, gondozása, tisztántartása, szemét- és
gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése.

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése;

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és
úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése;

d) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó
járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési
munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.

e) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás
ideje alatt a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója köteles, az ingatlana előtti járdát tisztán
tartani, a járda mellett a fűnyírás, a kinövő gaz szakszerű kiirtására, a járdára kinyúló ágak és
bokrok szakszerű nyesésére.

(6) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször
fel kell hinteni. A felhintésre bomló, környezetkímélő, szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. A síkosság- mentesítéséhez
tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni tilos. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(7) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között lehetőleg az árokba kell
elhelyezni, úgy hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(8) Hórakást elhelyezni tilos:
a) kapubejáró elé
b) útburkolaton
c) útkereszteződésben
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyére
e) gyalogos közlekedési útvonalon

(9) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelesség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(10) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni.
Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte, illetve elhelyeztette.
Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére azt az Önkormányzat
végezteti el.

Közterület használatának rendje

8. §
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(1) Közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni csak hozzájárulás
alapján lehet a Képviselőtestület által meghatározott díj megfizetése mellett, melyet az 1. sz.
függelék tartalmaz.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára)
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó
köteles tisztán tartani. Gondoskodnia kell a közterületen lévő növények, berendezések,
tárgyak, épségéről, megrongálódásuk megakadályozásáról.

(3) A közterület beszennyezése tilos!

9. §

(1) A közterületet felbontani csak a polgármester által aláírt engedély birtokában lehet, kivéve
a közmű üzemzavarának halasztását nem tűrő elhárítása esetén.

(2) A munkálatok elvégzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről és a
balesetmegelőző előírások betartásáról a közmű fenntartója köteles gondoskodni.

Közterület –használati engedély megadásával kapcsolatos eljárás

10. §

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges. (közterület
használati engedély)

(2) Közterület –használati engedély az alábbi tevékenységekhez szükséges:
a) árusító és egyéb pavilon elhelyezéséhez,
b) építési munkákkal kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez

alkalmi és mozgóárusításhoz,
c) közterületbe 10 cm-en túl benyúló előtető, ernyőszerkezet, fényreklám, cég és

címtábla elhelyezéséhez,
d) teher- és mezőgazdasági gépjárművek, illetve ezek vontatmányainak tárolásához,
e) kiállítás, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő

igénybevételhez,
f) önálló hirdető berendezés és köztárgyak (figyelmeztető, tájékoztató táblák, padok)

elhelyezéséhez.

(3) A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe
tartozik.

(4) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(továbbiakban engedélyes)

(5) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka elvégzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezés céljából szükséges az engedélyt az
építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie.

(6) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) Az engedélyt kérő nevét, állandó lakó (telep) helyének címét.
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b) A közterület használat célját, időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt
kérő állandó jelleggel kívánja használni.

c) A közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.
d) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését.

 (7) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) Az engedély kérő nevét, állandó lakó (telep) helyének címét.
b) A közterület használat célját, időtartamát,

   c) A közterület használat helyének, módjának, mértékének feltételeinek pontos
meghatározását.

d) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettséget.

e) Az igénybe vett terület tisztántartására, a környezet megóvására vonatkozó előírásokat.
 f) A díjfizetési kötelezettség mértékét, a fizetés határidejét és módját.

(8) A közterületi  használati engedély megszűnik:
a) határozott idejű engedély esetén határidő lejártával
b) visszavonással

(9) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a közterület használata nem a kiadott engedélyben
meghatározottak szerint történik, vagy ha nem az engedélyezett célra, használják.

Szabálysértési rendelkezés

11. §

(1) Aki e rendeletben foglalt előírásokat megszegi - amennyiben cselekménye magasabb
szintű szabálysértésre vonatkozó jogszabályba nem ütközik - szabálysértést követ el és
30. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Szabálysértést követ el és vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki
a) a kommunális szennyvíz szállítását végző járművét közterületen tárolja
b) a közterületi elvezető árokban a víz elfolyását gátolja.
c) a csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet, trágyalevelet bevezet, partjait szemét vagy

egyéb hulladék lerakásával beszennyezi
d) a közhasználatú és egyéb zöldterületen járművet mos
e) avar és háztartási szemetet éget
f) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek  üzemeltetői a járdaszakaszon

keletkező hulladék összegyűjtéséről nem gondoskodik.
         g) hórakást kapubejáró elé, útburkolaton, útkereszteződésben, tömegközlekedésre szolgáló

jármű megállóhelyére, gyalogos közlekedési útvonalon helyez el

Záró rendelkezések

12. §
(1) Ez a rendelet 2009. október 5. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztasággal és a település
szilárd, illetve folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről. A közterület
igénybevételéről és tisztántartásáról szóló 6/1994. (VI. 13.) Önk. sz. rendelet és az azt
módosító 14/2001. (XII. 13.) Önk. sz. rendelete, valamint az avar és kerti hulladékok
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égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés szabályairól szóló
8/1994.(X.18.) Önk. sz. rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:

65/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
A Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete megvizsgálta a köztisztasággal és a
település szilárd, illetve folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről. A közterület
igénybevételéről és tisztántartásáról szóló 6/1995. (VI. 13.) Önk. sz. rendelet és az azt
módosító 14/2001. (XII. 13.) Önk. sz. rendeletét, valamint az avar és kerti hulladékok
égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés szabályairól szóló
8/1994.(X.18.) Önk. sz. rendeletét  és a következőket állapította meg:

Az előbbiekben említett rendelet hatályon kívül helyezi, illetve a 11/2009 (X. 05.) Önk. sz. a
helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló rendeletet elfogadja.

Továbbá „a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló” záradékkal lássa el.

Valamint Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 51/2000.(VIII. 10.) Önk.
sz. határozatát úgy módosítja, hogy a közterület használattal kapcsolatos díjakat tartalmazó
rendelkezéseit törli, melyeket a továbbiakban a Községi Önkormányzat Helyi környezet
védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
11/2009.(X. 05.) Önk. sz. rendeletének 1. sz. függeléke tartalmazza.
Megbízza a polgármestert a határozatban, illetve a rendeletben megállapított díjak
alkalmazásával.
Határidő: folyamatos
Felelős:    polgármester

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

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
mozgókönyvtári feladat kistérségi szintű ellátásához.
(Az előterjesztés és a határozati-javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

DR. SZABÓ JÓZSEF  elmondja, hogy Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata  úgy
határozott, hogy 2009. július 1. napjától csatlakozik a mozgókönyvtári feladat kistérségi
szintű ellátásához.  Ezért szükséges a társulási megállapodás módosítása, javasolja, hogy
ezzel értsenek egyet.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

66/2009.(X. 05.) Önk. sz. határozat:
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Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárréti
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás II. fejezet I.
bekezdés I) pontjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

I. Mozgókönyvtári feladat ellátása:
A feladat ellátása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral
kötött feladatellátási megállapodás alapján történik
2007. február 28 napjától:
- Bihardancsháza
- Bihartorda
- Sárrétudvari
- Szerep
- Tetétlen

2009. július 1. napjától:
- Nagyrábé
települések vonatkozásában.

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat
továbbításáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős:    polgármester

III. N A P I R E N D I   P O N T :
K Ü L Ö N F É L É K :

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy Bihartorda Községi
Önkormányzat 2010. január 1. napjától igénybe kívánja venni az intézményfenntartó társulás
keretében működő Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató
Központ által biztosított támogató szolgáltatást. Emiatt szükséges a társulási megállapodás
módosítása. Javasolja, hogy ezt kezdeményezze a képviselő-testület a Kristály Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központjánál.
(Az előterjesztés és a határozat-kivonat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

67/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete
kinyilatkozza, 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.
Kezdeményezi a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulásnál a
társulási megállapodás módosítását.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról
intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester
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DR. SZABÓ JÓZSEF   tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Püspökladány Város
Polgármestere levélben megkereste, hogy a közüzemi ellátást érintő energia beszerzést térségi
összefogással kívánja megvalósítani és ehhez szükséges a képviselő-testületek  nyilatkozata.
(a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Javasolja, hogy csatlakozzon a képviselő-testület a közüzemi ellátást érintő energia-
beszerzéssel kapcsolatban a térséghez és értsen egyet azzal, hogy a tárgyalásokat
Püspökladány polgármestere folytassa le.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

68/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a közüzemi ellátást érintő
energia beszerzést térségi összefogással kívánja megvalósítani, és a
közös energia beszerzésre irányuló legkedvezőbb árajánlatot
fogadja el.
Egyetért azzal, hogy a tárgyalásokat, mint kistérségi körzetközpont
Püspökladány Város polgármestere folytassa le.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ALDIMAR International Food
& Trading Kft megvásárolta a Tordai Csibe Kft tulajdonában lévő Sport . 14. sz. alatti
üzemet. A tulajdonos szeretné bővíteni tevékenységi körét, építkezni szeretne, de ehhez
területre volna szüksége. Az Önkormányzatnak van ott 4 db telke, amely ki van adva
bérművelésre. Mind a négyet szeretné megvásárolni a tulajdonos, melyhez írásban be is
nyújtotta a kérelmet a hivatalba.
A képviselő-testület a telkek vételárát megállapította még 2000. évben, de úgy gondolta,
hogy mégiscsak a testület megerősítését kéri most ebben, mivel nem egy személy szeretne 4
telket vásárolni. Egy millió Ft + ÁFA összegű vételárat javasol. Kéri a testület tagjait, hogy
mondják el az elmondottakkal kapcsolatban véleményüket.

A képviselő-testület az elmondottakkal egyetért, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

69/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza Dr. Szabó József polgármestert, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő 598, 599, 600 és 601. hrsz-ú
telkeket az Aldimar International Food & Trading Kft részére
1.000.000 Ft + ÁFA, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer Ft
vételárért értékesítse.
Megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolításáról
gondoskodjon.
Határidő:  2009. október 31.
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Felelős:    polgármester

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy Tetétlen Község Önkormányzat
megkereste levélben Bihartorda Község Önkormányzatát, hogy a tetétleni képviselő-testület
2009. szeptember 16-án úgy döntött, hogy elég volt az Önkormányzatokat sújt költségvetési
megszorításokból, minden alapot nélkülöző ésszerűtlen elvonásokból, az önkormányzatok
tönkretételéből. Tetétlen képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kötelező feladataik
ellátásához nem biztosított normatíva behajtása céljából próbapert kíván indítani a Magyar
Állammal szemben.
(Az előterjesztés és a határozat-kivonat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy döntsenek abban, hogy egyetértenek-e a
kezdeményezéssel, csatlakozzanak-e Tetétlen község Önkormányzatához.
Elmondja továbbá, hogy a levél megérkezése után elővett néhány dokumentumot és
megnézte, hogy1993. óta hogyan alakultak a normatívák. Egy esetben sem érte el a 60 %-ot.

JAKABNÉ SUGÁR ESZTER  elmondja, hogy elvekben egyetértenek, de a perben nem
vesznek részt.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

70/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete Tetétlen
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete általi
kezdeményezéshez, mely szerint próbapert kívánnak indítani a
Magyar Állammal szemben nem kíván csatlakozni.
Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot
Tetétlen Község Önkormányzatához továbbítsa.
Határidő: 2009. október 15.
Felelős:   polgármester

DR. SZABÓ JÓZSEF  tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Óvoda, illetve az Idősek
Napközi Otthonának felújítási pályázata nyert és a  beruházás közbeszerzési eljárásra köteles.
A képviselő-testület 2004-ben elfogadta Közbeszerzési Szabályzatát, de azt javasolja
hatályon kívül helyezni, és az új szabályzatot elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

71/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
Közbeszerzési Szabályzatról szóló 69/2004.(VIII. 12.) Önk. sz.
határozatát hatályon kívül helyezi, és a Bihartorda Községi
Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Szabályzat
Közbeszerzési Tanácshoz történő továbbításáról és a szabályzatban
foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: 2009. október 20. és folyamatos
Felelős:  polgármester
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PAPP EMESE  elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt arról, hogy a Nagyrábéra
átjáró birkózó gyermekeket támogatja a testület, amennyiben szükségük lesz rá. A
támogatást, amire számítottak nem kapták meg a gyerekek, most kérik a testület támogatását.
3 gyermek jár át Nagyrábéra.

DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy a néptáncos gyerekeket is támogatják, 10.000 Ft
összegű támogatást javasol a birkózó gyerekeknek a 2009/2010-es tanévre.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

72/2009.(X. 01.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
Nagyrábéra átjáró 3 fő birkózó gyermek részére 10.000 Ft
támogatást biztosít a 2009/2010.-es tanévre.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás biztosításáról
gondoskodjon.
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 önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést
rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette.

k.m.f.

Dr. Szabó József Petrucz Sándor
  polgármester     mb.jegyző


