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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én
tartott nyílt ülésén.

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

JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva

MÓDOS IMRE   polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi
tagokat és a meghívott vendégeket. Külön köszönti Németh Emilt a Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Egységes Óvoda volt megbízott igazgatóját, illetve Herczegh Imrénét az
intézmény jelenlegi megbízott igazgatóját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő
képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt megnyitja. Javasolja
a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A javaslattal a képviselő-testület
egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  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: Módos Imre polgármester

2.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Módos Imre polgármester

3.) Beszámoló a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde Bihartordai
Iskolájának nevelő munkájáról, az együttműködés tapasztalatáról.
Előadó: Herczegh Imréné az intézmény megbízott igazgatója

4.) Az augusztus 20-i falunap.
Előadó: Módos Imre polgármester

5.) Különfélék.

I. N A P I R E N D I     P O N T :
A polgármesteri tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II. N A P I R E N D I     P O N T :
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

MÓDOS IMRE  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az I. félévi beszámoló
megtárgyalása előtt szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.
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(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Kéri, hogy a költségvetés módosításával kapcsolatban mondják el véleményüket.

A képviselő-testület a költségvetés módosításával egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a

9/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. RENDELETE

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

Az Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi
bizottság írásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

242 194 E Ft költségvetési bevétellel
260 484 E Ft Költségvetési kiadással
18 290 E Ft költségvetési hiánnyal

18 290 E Ft – ebből működési
-            felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1., 2., 3. melléklete
alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. §.  Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

MÓDOS IMRE  polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a 2012. évi költségvetés
I. félévi teljesítésével kapcsolatban mondják el véleményeiket.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Az előterjesztésben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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77/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. rendelet:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. I.
félévi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint

108 571 ezer Ft bevétellel
110 090 ezer Ft kiadással

7 847 ezer Ft pénzkészlettel
fogadja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés II. félévi
teljesítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:   polgármester

III. N A P I R E N D I     P O N T :
Beszánoló a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde Bihartordai
Iskolájának nevelő munkájáról, az együttműködés tapasztalatáról.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

NÉMETH EMIL  szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban nemcsak az iskola
nevelő munkájára tért ki, hanem az óvodáéra is. Az együttműködéssel kapcsolatban elmondja,
hogy véleménye szerint egyre jobban „összefonódott” a két tantestület az áttanításokkal is. Az
átjárást minden pedagógus egyénileg oldja meg. A szakos ellátottság 95 %-osan kimutatható,
ugyanis 3 pedagógus lett ebben a tanévben beiskolázva, egy pedagógus már elvégezte a
mesterképzést földrajzból, a másik két pedagógus pedig jövőre fog végezni informatika és
német szakon. Az iskolai létszámmal kapcsolatban vannak gondok, főleg a 3. osztályban, de
erről a hétfői bizottsági ülésen is szó esett, ezt érdemes lesz majd átbeszélni. A nyári
táborozásokon már túl vannak a gyerekek. Egyszer azt szeretné, ha a két település közösen
tudna a gyerekeknek tábort szervezni.
Két Erzsébet táborban és egy Szeghalmi táborban vettek részt a gyerekek.  A szeghalmi tábor
önköltséges volt, szállást és az étkezést a gyerekek fizették, az utaztatást az Önkormányzat
oldotta meg. Nagyon jó helyen voltak, a gyerekek pedig nagyon élvezték ezt a táborozást.
Nagy élmény volt számukra. Volt kerékpártúra, strand, bátorságpróba, csónakázás. 4 fiú
futball tematikus táborban vett részt, 5-en mentek volna, de végül az utolsó pillanatban az 5.
gyermeket nem engedték el a szülei. Itt is szervezett, jó programok voltak, Vincze Ottó volt a
táborvezető.
Az Erzsébet tábor keretében 19 gyermek táborozhatott 1 hétig Csopakon. A vonatjegy
költségét az Önkormányzat finanszírozta. Ha ez az Alapítvány ezt a kezdeményezést
fenntartja, a lehetőséggel élni kell, hisz ez egy óriási élmény volt a gyerekeknek.
Valamennyien olyan élményben gazdagodtak, amilyenben soha nem volt eddig részük, hisz
csak 1 napos kiránduláson voltak eddig.
Elmondja, hogy a beszámolóban a továbbtanulásról is írt. Minden diák folytatja tanulmányait
és megtalálják tanulók a debreceni gimnáziumot is.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy intézményvezetői megbízását ebben a
tanévben teljesítette csak, ezt a munkát augusztus 1-től Herczegh Imréné fogja továbbvinni,
aki szintén 1 éves megbízást kapott. Megköszöni a képviselő-testület munkáját, reméli, hogy a
következő tanévben is közösen tudnak majd együtt dolgozni közös célokért.

MÓDOS IMRE  megköszöni Németh Emilnek a beszámolót és a megbízatása alatt végzett
munkát. Jól tudtak közösen együtt dolgozni.
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HERCZEGH IMRÉNÉ  köszöni a képviselő-testületnek az ülésre való meghívást.
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy 1984 óta tagja a nagyrábéi iskolának. Az
intézményvezetői megbízást 1 évre vállalta.  Elmondja, hogy Fegyverné Gyarmati Évával
évtizedek óta jó kapcsolatban van. Véleménye is az, hogy a szakos ellátottságot a két
települést illetően nehéz lenne egymás nélkül megoldani. A létszám miatt jó lenne tudni,
hogyan gondolkodjanak a harmadikosokról. Jó lenne, ha a képviselő-testület olyan álláspontra
jutna, hogy azok a nevelők, akik a 3. osztályban tanítanak ne maradjanak munka nélkül, jó
lenne, ha szeptemberben ugyanígy tudnák a munkát folytatni, mint ahogy a tanévet zárták.

MÓDOS IMRE  jó munkát kíván Herczegh Imrénének, reméli jól tudnak majd
együttműködni. Ha probléma van, megpróbálnak segíteni. Most tudja ő is, hogy a 3. osztály
létszámával van a legnagyobb gond.

FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA  reméli nem lesz észrevehető a változás az igazgató
személyében. Véleménye szerint ez az 1 év jó próbatétel lesz Herczeghné Anitának is. Jó
lenne huzamosabbá tenni ezt az intézményvezetői felállást, hogy ne kelljen mindig
változtatni. A 3. osztály létszámával kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg 7 fő az
osztálylétszám, a számított létszám 8, mivel az egyik kislányra kétszeres normatíva jár. Ez a
kislány olyan súlyos magatartási problémákkal küzd, hogy amikor rájön a dühroham
lehetetlenné teszi a tanítást is. Félnek a gyerekek is tőle. Felvetődött az a gondolat is, ha a
debreceni enyhe értelmi fogyatékosok iskolájába, illetve a kollégiumba felveszik, akkor az
osztálylétszám 6 főre csökken. A bizottsági ülésen is felvetette, hogy meg kellene nézni az
Önkormányzatnak, hogy szakmailag az 1-3. osztály összevonása lehetséges-e, működhet-e
iskolaotthonos oktatás és mennyivel magasabb a normája. Amennyiben nem, akkor azt a 6 főt
átviszik Nagyrábéra és itt nem lesz 3. osztály, vagy más tantárgyfelosztás lesz, hogy ne
kelljen egy fő pedagógust elküldeni. Amennyiben mégis úgy dönt a testület, hogy itt szűnjön
meg a 3. osztály, azt is tudni kell, hogy akit el kell küldeni több mint 25 éves
munkaviszonnyal rendelkezik és a részére kifizetendő végkielégítés sokkal többe kerülne,
mintha megmaradna így, ahogy van. Januártól az állam úgyis átveszi őket és majd azután
döntenek a sorsukról. Várja a képviselő-testület javaslatát.

MÓDOS IMRE  elmondja, hogy végkielégítést nem tudnak kifizetni, ezt a település nem bírja
el.

VÁNYAI JÓZSEFNÉ  elmondja, hogy az iskolaotthonos oktatást nem tiltja a törvény. 90
ezer Ft-tal kapnának több normatívát osztályösszevonással és iskolaotthonos oktatással. Ez a
plusz normatíva márciusban fog megérkezni, mivel október végén már nem lehet plusz
normatívát igényelni.

LUCZÁS TÜNDE  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Sport bizottság az augusztus 6-án tartott ülésén a beszámolót megtárgyalta, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Köszönetét fejezi ki a
bizottság a tartalmas beszámolóért. A bizottság megbízta Ványainét, hogy az iskolaotthonos
oktatással kapcsolatos normatívával kapcsolatban a képviselő-testületet a mai ülésén
tájékoztassa. Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen is ismertette a szülők, illetve óvónők
kérését, mely kérésük az lenne, ha lehetőség lesz rá legyen mindig közhasznú foglalkoztatott
az óvodában. Amikor nincs az óvónők nem tudnak annyi programot megnézni és megoldani a
gyerekekkel, mert nincs rá lehetőség.  Jegyző úr a felvetéssel kapcsolatban a bizottsági ülésen
elmondta, amennyiben a Munkaügyi Központ biztosítja a lehetőséget, hogy
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foglalkoztathatnak az óvodában is plusz létszámot, akkor mindig biztosítani fogják. Elmondta
továbbá, hogy valószínű szeptembertől ismét lesz ott közfoglalkoztatott.

SERDÜLT CSABA mint szülő és képviselő köszönetet mond a gyerekek táboroztatásáért.
Mindkét gyermeke volt a táborban, ahol csodálatos élményben volt részük.

MÓDOS IMRE  elmondja, hogy külön örül annak, hogy sikeresek voltak ezek a nyári
táborozások. Lehet szervezni a jövő évi tábort. Az iskolaotthonos oktatással kapcsolatban
elmondja, hogy gazdaságilag is és a munkahelymegtartás miatt is javasolja a 3. osztályban
ennek bevezetését és mindezek figyelembe vételével javasolja a beszámoló elfogadását.

Az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

78/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Móricz
Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Bihartordai Iskolájának nevelő munkájáról, az együttműködés
tapasztalatáról szóló beszámolót elfogadja.
Megbízza az intézmény megbízott igazgatóját, hogy a bihartordai
tagintézményben 2012. szeptember 1-től az 1-3. osztályban az
iskolaotthonos oktatás bevezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal és szeptember 01.
Felelős:   Módos Imre polgármester
               Herczegh Imréné megbízott igazgató

IV. N A P I R E N D I    P O N T:
Az augusztus 20-i falunap.

MÓDOS IMRE elmondja, hogy a rendkívüli ülésen már beszéltek a falunapról és döntöttek
is abban, hogy 19-én rendezik meg. A romániai testvértelepülésről 7-en vagy 8-an érkeznek
és augusztus 18-án a délutáni órákban. 4 gyermek és 3 vagy 4 felnőtt fog jönni. A szerbiai
testvértelepülésről augusztus 19-én érkeznek 27-en, mivel 18-án Tiszaalpáron lesznek szintén
falunapi rendezvényen, hisz nekik az is testvértelepülésük. 19-én 10 órakor kezdődne az
ünnepség a Szent István emlékműnél, himnusz, majd ünnepi beszédet mond Tállai András az
Önkormányzati Minisztérium Államtitkára, ezt követően Nagy Milán szavalata hangzik majd
el, ezután megkoszorúzzák az emlékművet, majd a Szózat után kerül sor a Polgármesteri
Hivatal napelemes rendszerének ünnepélyes átadására. Ezután a földesi majorette tánccsoport
felvonulásával kimennek a Kastélyparkba és ott folytatódna tovább Serdült Laura
szavalatával, majd az ünnepi testületi üléssel, ahol átadásra kerülnek a helyi kitüntetések.
Ezután az általános iskolás gyerekek néptáncműsora következik, majd ezt követően lesz az
ebéd. Ebéd után kezdődnének a szokásos kultúrműsorok, lesz kispályás labdarugó mérkőzés,
teke-, ulti-, kugliverseny, az óvodás és iskolás gyerekeknek is lesznek különböző versenyek,
lesz vályogvető verseny, kutyás bemutató, este pedig szabadtéri bál. Az ebédet már az elmúlt
testületi ülésen megbeszélték, hogy 400 Ft lesz egy adag. Ebédjegyet keddtől lehet vásárolni
a Polgármesteri Hivatalban és majd 19-én a helyszínen is.
Kéri a képviselő-testület véleményét egyetértenek-e az általa elmondottakkal.
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A képviselő-testület a falunapi programmal egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

79/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012.
augusztus 19-én 10 órakor ünnepi megemlékezést tart a Szent
István emlékműnél. Ünnepi beszédet mond: Tállai András az
Önkormányzati Minisztérium Államtitkára,  majd ezt követően sor
kerül a Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerének ünnepélyes
átadására, illetve a Kastélyparkban a falunapi rendezvényre.
Megbízza a polgármestert, hogy a megemlékezés és a falunapi
rendezvény lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. augusztus 19.
Felelős:   Módos Imre polgármester

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

PETRUCZ SÁNDOR  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy április 15-től módosult a
szabálysértési törvény, jegyzői hatáskörből kikerült a szabálysértés. Közigazgatási bírsággal,
vagy helyszíni bírsággal lehet sújtani mindent, ami tiltott, közösségellenes magatartásnak
minősül. Ennek megfelelően elkészült a rendelet-tervezet, kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket.
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

A képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. RENDELETE

A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól

Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés e) pontjában és 146/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében biztosított
feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §.

(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak (a továbbiakban: helyi
szabályszegés) az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes.
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(2) Az önkormányzati rendelet hatálya Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a
továbbiakban: képviselő-testület) önkormányzati rendeletében közigazgatási bírsággal, vagy
helyszíni bírsággal sújtani rendelt helyi szabályszegés elkövetőjével szembeni pénzbírság
kiszabása iránti eljárásokra terjed ki.

(3) A képviselő-testület az egyes rendeleteiben helyi szabályszegésnek nyilvánítja a
kötelezettségként, tiltásként, előírásként szabályozott rendelkezések megsértését.

2. Helyi szabályszegés miatt kiszabható jogkövetkezmények

2. §.

(1) A helyi szabályszegés elkövetőjével szemben 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.

(2) A tetten ért elkövetővel szemben az Önkormányzat erre felhatalmazott ügyintézője 1.000 Ft-
tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

3. §.

(1) A közigazgatási bírság kiszabása helyett feddés alkalmazható, amennyiben a helyi
szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú,  és az elkövető személyi
körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

(2) A feddés alkalmazásával a hatáskört gyakorló személy kioktatja az elkövetőt és felhívja a
figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon helyi szabályszegések elkövetésétől.

3. Az eljárás megindítása

4. §.

(1) A közigazgatási hatósági eljárást a Polgármesteri Hivatal ügyintézője észlelése alapján, vagy
bármely személy vagy szervezet bejelentése alapján kell lefolytatni.

(2) A bejelentést szóban, vagy írásban kérelem formájában bármely személy megteheti. A szóban
tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A kérelemnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett
tartalmaznia kell a helyi szabályszegés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek
leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási
eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. (Pl. fotók).

4. Az eljárás lefolytatása

5. §.

(1) A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe
tartozik.

(2) Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendelet szerinti eltérésekkel kell megfelelően
alkalmazni.

(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
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a) a helyi szabályszegés súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó

tájékoztatásra önként igazolja.

(4) A kiszabott közigazgatási bírság összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon
belül Bihartorda Községi Önkormányzat 12052705-00321353-00100008 számú bírság
beszedési számlájára kell befizetni.

Záró rendelkezések

6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

PETRUCZ SÁNDOR  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, mint az előzőekben már szó
esett arról, hogy módosult a szabálysértési törvény, ennek következtében a szabálysértések
kikerültek a jegyzői hatáskörből, átkerültek a Kormányhivatalhoz. Egyes önkormányzati
rendeletek szabálysértési rendelkezéseit emiatt hatályon kívül kell helyezni. Az
Önkormányzatnak 4 ilyen rendelete van, ennek megfelelően elkészítette a rendelet-tervezetet.
Kéri a képviselő-testületet a rendelet elfogadására.
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

A képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének

11/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. RENDELETE

Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. Hatályát veszti:

1. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a község címeréről és
zászlajáról, valamint pecsétjének használatának rendjéről szóló 14/2011.(VIII. 11.)
Önk. sz. rendelet 7. §-a,

2. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a középületek és
közterületek fellobogózásáról szóló 6/1991.(X. 8.) Önk. sz. rendelet 8. §-a,
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3. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a többször módosított, a
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/20007.(II.
20.) Önk. sz. rendelete 17. §-a és az azt megelőző „Szabálysértésre vonatkozó
rendelkezések” alcím,

4. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a módosított, a helyi
környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 11/2009.(X. 01.) Önk. sz. rendelet 11. §-a és az azt megelőző
„Szabálysértési rendelkezés” alcím.

2. §. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

PETRUCZ SÁNDOR  elmondja, hogy szükségessé vált a Móricz Zsigmond Általános Iskola
és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása. A módosításra jogszabályi
változások miatt kerül sor.
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatban mondják
el véleményüket.

A képviselő-testület az alapító okirat módosításával egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

80/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Általános Iskola és
Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1.A bevezető rész helyébe az alábbi bevezető rész kerül: Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-ára, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5-6 §-ára, valamint a szakfeladat-rendről és az
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. mellékletében
foglaltakra, a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2.Az 1. pontban a működési köre kifejezés helyébe az illetékessége, működési köre kifejezés
kerül.

3.Megjelölésre kerül a költségvetési szerv rövidített neve, amely a Móricz Zs. Ált. Isk. és Óv.-
Bölcs.

4.Az 1. pontban a gazdálkodási jogköre kifejezés helyébe a gazdálkodási besorolása kifejezés
kerül.

5.A 4. pont g) alpontjában a fenntartó szerv neve, címe kifejezés helyébe az irányító szerv
neve, székhelye kifejezés kerül.
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6.A 11. pontban a vagyon használatára vonatkozó rendelkezés kiegészül az alábbi mondattal:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a leltár szerint.

7.A  11. pont kiegészül a 11.1. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok megnevezéssel

8.A 11.1. alpont kiegészül az illetve az Önkormányzat által az intézményre is kiterjesztett
hatályú Számviteli politikájában foglaltaknak megfelelően szövegrésszel.

9.A 12.1. alpontban a nagyrábéi intézményegység tekintetében a 852013, 852023, 855913,
855916 szakfeladatoknál a szakfeladat megnevezésében a nemzeti és etnikai kisebbség
kifejezés helyébe a nemzetiségi kifejezés kerül.

10.A 12.1. alpontban a nagyrábéi intézményegység tekintetében a 562913 szakfeladat
megnevezése iskolai intézményi közétkeztetés helyett iskolai intézményi étkeztetésre, az
562917 szakfeladat megnevezése munkahelyi vendéglátás helyett munkahelyi étkeztetésre
változik.

11.A 12.1. alpontban a nagyrábéi intézményegység tekintetében a 851011 szakfeladat
megnevezése óvodai nevelés, egységes óvoda-bölcsődei ellátás helyett óvodai nevelés, ellátás
megnevezésre változik, és kiegészül a 8891011 bölcsődei ellátás szakfeladattal.

12.A 12.1. alpont bihartordai intézményegysége tekintetében a 852011 szakfeladat szöveges
része kiegészül az iskolaotthon szövegrésszel, a 852013, 852023,855913, 855916, 851013
szakfeladatok megnevezésében a nemzeti és etnikai kisebbség kifejezés helyére a nemzetiségi
kifejezés kerül, az 562912 megnevezésében az óvodai intézményi közétkeztetés helyébe az
óvodai intézményi étkeztetés megnevezés kerül.

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a határozat-kivonatot Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzatához továbbítsa.
Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Módos Imre polgármester

MÓDOS IMRE  elmondja, hogy érkezett ismét  telek felajánlás az Önkormányzathoz. Veress
Sándorné és Bakk Imre a tulajdonukat 4/90-4/90-ed arányban képező Bihartorda, Jókai u. 13.
sz. alatti ingatlant ajándékként  felajánlják az Önkormányzatnak.
Kéri a testület tagjait, hogy az ajánlattal kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat, hogy elfogadják-e vagy sem.

A képviselő-testület egyetért az ingatlan felajánlásával, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

81/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
Bihartorda, Jókai  u. 15. (hrsz: 416.)  szám alatti ingatlanra történő
felajánlást Veress Sándorné és Bakk Imre 4/90 tulajdonrészével
kapcsolatban elfogadja, illetve az  ingatlant is elfogadja,
amennyiben az ingatlan per- és tehermentes.
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Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlannal kapcsolatos
tulajdonjogok rendezésével kapcsolatban a szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős:  Módos Imre polgármester

MÓDOS IMRE  javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a
Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft – mint önkormányzati tulajdonú
cég -  a  Bihartorda, Dankó u. 5. sz. (hrsz: 605.hrsz.) alatti ingatlant bruttó 800.000 Ft-ért
megvásárolja.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

82/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.) a
Bihartorda, Dankó u. 5. számú, 605. hrsz-ú ingatlant bruttó
800.000 Ft vételárért megvásárolhassa.
Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Bihartorda
Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető
igazgatóját értesítse.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős:   Módos Imre polgármester

MÓDOS IMRE  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy lehetőség van pályázatot
benyújtani az „Erő-FORRÁS-Foglalkoztatási projekt Bihartorda településen inaktív
személyek foglalkoztatásával a térség erőforrásaira építve” tárgyában.  A projekt összes
költsége: 79.760.000 Ft, Bihartorda Községi Önkormányzatot érintő összköltség: 22.838.000
Ft és nem kell önerőt biztosítani a pályázathoz.
A  pályázatot Bihartorda Községi Önkormányzat nyújtja be, mint konzorcium vezető, és a
pályázatban részt vesz még a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft, az
EU-Roma Országos Egyesület, illetve a Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány mint
konzorciumi partnerek, illetve a Lépéselőny Közhasznú Egyesület mint pályázatíró.
Javasolja, hogy nyújtsák be ezt a pályázatot.

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

83/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. határozat:
1./ Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „Erő-
FORRÁS -Foglalkoztatási projekt Bihartorda településen inaktív személyek
foglalkoztatásával a térség erőforrásaira építve” tárgyában.
· A pályázati konstrukció száma: TÁMOP-1.4.5-12/1
· A projekt összes költsége: 79.760.000,- Ft
· A projekt keretében igényelt teljes támogatás: 79.760.000,- Ft
· A projekt Bihartorda Községi Önkormányzatot érintő összköltsége: 22.838.000,- Ft
· A projekt Bihartorda Községi Önkormányzatot érintő támogatás: 22.838.000,- Ft
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· A települést érintő saját forrás nagysága és forrása: 0 Ft

2./ Dönt, hogy Bihartorda Községi Önkormányzat, mint konzorcium vezető nyújtja be a
pályázatot, és abban a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft., az EU-
Roma Országos Egyesület, illetve a Roma Tehetséggondozó közhasznú Alapítvány mint
konzorciumi partnerek, illetve a Lépéselőny közhasznú Egyesület mint pályázatíró vesz részt.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat dokumentációjának összeállításához, és
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2012. augusztus 27.
Felelős:   Módos Imre polgármester

A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, a polgármester az önkormányzati hatósági
ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette.

k.m.f.

Módos Imre Petrucz Sándor
          polgármester      jegyző


