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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. október 18-
án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

MÓDOS IMRE  köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent testületi tagokat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az
ülés határozatképes. Azt megnyitja. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására azért
került sor, mert van egy  olyan dolog, amivel nem akar és nem is lehet várni a következő
testületi ülés időpontjáig.
Elmondja, hogy megérkezett a hivatalba a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati felhívása. 2012. október 26-ig kell a csatlakozási
nyilatkozatot visszaküldeni.  Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint  Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2012. október 26-
én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára.
Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozzanak az Ösztöndíjpályázathoz.

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

87/2012.(X. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013.
évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Bihartorda Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával,
illetve továbbításával az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé,
valamint a pályázatok kiírásával.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Módos Imre polgármester
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PETRUCZ SÁNDOR  elmondja, hogy az ÖNHIKI pályázat III. ütemére november 5-ig lehet
a pályázatot beadni. Elmondja, hogy a II. ütemre nem adtak be pályázatot, de ezt most nem
szabad kihagyni, mert másképp nem tudnak működni. Javasolja, hogy értsenek egyet a pályázat
beadásával.
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

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

88/2012.(X. 18.) Önk. sz. határozat:
1. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (továbbiakban 6. számú melléklet)  támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) Az Önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.
II. a) Az Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 3 850
ezer Ft összegű bevételt tervez.
III. Az Önkormányzat 2012. évi  költségvetési rendeletét 18 290  ezer Ft összegű működési
célú hiánnyal fogadta el.
IV. a) Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. §. (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
megfelel.
Megbízza a jegyzőt, hogy az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2012. november 5.
Felelős: Módos Imre polgármester

MÓDOS IMRE  javasolja, hogy az étkezési szolgáltatást a napközi konyhánál ki kellene
bővíteni úgy, hogy bárki számára tudjanak vendégebédet biztosítani. Véleménye szerint
utána kellene járni, hogy a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft
üzemeltethetné-e, vagy bérelhetné-e a konyhát. Javasolja, hogy bízzák meg vele az ügyvéd
urat.

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

89/2012.(X. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat  képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Dr. Balogh Ádám
ügyvéddel, hogy a Napközi Otthon konyhájának Bihartorda
Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft általi
üzemeltetésével, vagy bérlésével, az  étkezési szolgáltatás
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igénybevételével kapcsolatban tárja fel a lehetőségeket és a
képviselő-testületet erről tájékoztassa.
Megbízza a polgármestert, hogy döntésről Dr. Balogh Ádám
ügyvéd urat tájékoztassa.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Módos Imre polgármester

Az ülés közben Serdült Csaba elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 6 fővel
ülésezett tovább.

MÓDOS IMRE  javasolja a képviselő-testületnek, hogy amint a dohánytermék árusításával
kapcsolatban trafik üzemeltetésére pályázati kiírás jelenik meg a Bihartorda
Településüzemeltető Nonprofit Kft a pályázatot adja be.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta az
alábbi határozatot:

90/2012.(X. 18.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Kft
amennyiben lehetőség lesz pályázatot adjon be trafik
üzemeltetésére dohánytermék árusítására.
Megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kft
ügyvezetőjével a pályázati lehetőség felkutatásával, illetve
elkészítésével kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős:   Módos Imre polgármester

MÓDOS IMRE  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a járások kialakításáról,
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
szerint a járási hivatalokhoz a Magyar Állam ingyenes használatba kerülő ingatlan és ingó
vagyonról, valamint az átvett államigazgatási feladattal átkerülő köztisztviselőkről szóló
megállapodásokat a települési önkormányzatok és a megyei kormányhivatal 2012. október
31-ig kötik meg. Elmondja, mivel itt személyes érintettségről van szó, ezt zárt ülésen kell
megtárgyalni.

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

k.m.f.

Módos Imre Petrucz Sándor
polgármester       jegyző


