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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 8-án
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 Dr. Tóth Ferenc r. alezredest,
Püspökladány Város megbízott kapitányságvezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 fő képviselő-testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  Azt
megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A javaslattal a
képviselő-testület egyetért, 7 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 III. n. évi teljesítéséről.
Előadó: Módos Imre polgármester

3.) A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Módos Imre polgármester

4.) Beszámoló a település közrend – közbiztonságáról.
Előadó: Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, megbízott kapitányságvezető

5.) Tájékoztató a polgárőrség tevékenységéről.
Előadó: Papp Ferenc elnök

6.) Tájékoztató a Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről.
Előadó: Nagy József elnök

7.) 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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II. N A P I R E N D I     P O N T :
Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. n. évi teljesítéséről.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

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

93/2012.(XI. 08.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. III.
negyedéves költségvetési beszámolót az alábbiak szerint:
162 817 E Ft bevétellel
165 202 E Ft kiadással
 fogadja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon és az éves teljesítésről szóló beszámolót terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős:  Módos Imre polgármester

III. N A P I R E N D I    P O N T :
A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

94/2012.(XI. 08.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben
rögzített irányelveket kell alkalmazni a 2013. évi költségvetés
elkészítésénél.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket
figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a
polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Módos Imre polgármester

IV. N A P I R E N D I   P O N T :
Beszámoló a település közrend – közbiztonságáról.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

MÓDOS IMRE  felkéri Dr. Tóth Ferenc r. alezredest, Püspökladány Város megbízott
kapitányságvezetőjét, hogy a beszámolóval kapcsolatban amennyiben van, tegye meg szóbeli
kiegészítését.

DR. TÓTH FERENC  köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, köszöni a
képviselő-testület meghívását. Először is megragadná az alkalmat és szeretne bemutatkozni,
hisz még nem volt alkalma találkozni a képviselő-testület tagjaival. Elmondja, hogy 22 éve
van  a rendőrség kötelékében, zömében bűnügyi területen dolgozott, elvégezte a Rendőrtiszti
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Főiskolát és a Jogi Egyetemet. Pályafutása során végigjárta a bűnügyi ranglétrát, nyomozótól
a mostani rendőrkapitányságig. Legutóbbi beosztása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányságon a bűnügyi osztály vezetése volt. Idén februárban kapta a felkérést a HBm-i
Rendőrfőkapitány Úrtól, hogy megbízza a Püspökladányi Városi Rendőrkapitányság
vezetésével. Nem egyszerűen, de elfogadta a felkérést, mert feladatként éli ezt meg. Úgy
látja, van mit tenni a Püspökladány Városában  és a térség településein is. A beszámolóval
kapcsolatban elmondja, hogy megítélése szerint elég részletes beszámolót készített az
visszavezetve az elmúlt 5 évre. Bihartorda bűnügyi közbiztonsági helyzetét jónak tartja,
szélsőségektől mentes településnek. Akit valamilyen sérelem ért, vagy valamit elloptak tőle
nyilván más véleményen van. Összességében azt tudja mondani, hogy jó közbiztonsági
helyzet van ezen a településen. A beszámolóban kitért a bűncselekmények számára elég
részletesen, de néhány dolgot kiemelne. A beszámolóban látható az elmúlt 5 évet nézve az
ismertté vált bűncselekmények száma. A kapitányság teljes illetékességét nézve folyamatos
emelkedés látható az ismertté vált bűncselekmények számában 2011-ig. Idén már  csökkenés
tapasztalható. Bihartordára is jellemző ez a tendencia, hisz az elmúlt 1-9 hónapot vizsgálva
13 ismertté vált bűncselekmény következett be, ami az előző évi 25-höz  képest jelentősen
csökkent.
Kéri a testület tagjait, hogy ha bármilyen információjuk van, hozzájuk bizalommal
fordulhatnak és a polgárőrséghez is. Itt egy ilyen kis településen mindenki ismer mindenkit,
tudja a település lakói közül, hogy kinek  milyen autója van, tudja ki milyen törvényellenes
dolgot képes elkövetni, illetve ha idegen autót látnak, akkor osszák meg a rendőrséggel ezt az
információt, vagy a polgárőrséggel, mert csak így tudnak segíteni. A polgárőrséggel is
nagyon jó a kapcsolatuk. Az Önkormányzatok nagyon sokat segítenek mind anyagilag, mind
az információáramlásban és a polgárőrség is, akik szabadidejüket feláldozva látják el
feladatukat.  Sokszor jár előadást tartani és mindig elmondja az időseknek is, hogy a kapukat
mindenki zárja be, idegent ne engedjenek be. Ezt tudatosítsák itt is a lakossággal, erre kéri a
képviselő-testület tagjait is. A vagyon elleni bűncselekmények esetén kisebb súlyú
cselekmények pl. a termény, állat és vaslopás. Amíg a színesfém-kereskedelemben nem
történik jogszabályváltozás, addig a rendőrség tehetetlen. Közlekedésbiztonsági helyzetet
nézve ezen a településen személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset szerencsére nem
volt.  Változott a szabálysértési törvény, ami a rendőrtől bizonyos mérlegelési jogokat elvett,
bizonyos szabálysértések esetén amennyiben helyszíni bírság mellett dönt a rendőr, kötött
mértékű díjak vannak. Ezekben az esetekben a helyszíni bírságok mértéke  nem a rendőr
szimpátiáján múlik. A rendőrkapitányság életében történnek változások, megpróbálja picit
katonásabbá tenni a szervezetet, közelebb szeretné hozni az állományt a lakosság irányába
oly módon, hogy a járőrszolgálatot 50 %-ban gyalogos szolgálattal oldják meg a kollegái,
mert véleménye szerint jobban oda tudnak menni a gyalogos rendőrjárőrhöz, mintha autóval
lenne. Ezáltal próbálja az információáramlást elősegíteni.
A kapitányság létszámhelyzete nem rózsás, nagyon fiatal az állományuk.  A HBm-i
Rendőrfőkapitányságot tekintve 33 év az átlagéletkor, ami ha belegondolnak, bizonyára
egyetértenek abban, hogy nagyon alacsony. Ez abban jelenik meg, egyes kollegáknak
nemhogy szakmai tapasztalatuk nincs, élettapasztalatuk sincs még, amit az idő múlásával
szerezhetnek meg. Ezért kéri is a lakosság türelmét. Ez az átlagéletkor azért ilyen alacsony,
mert olyan szabályozás volt a rendőrségen, hogy sokan elmehettek nyugdíjba.  A
Püspökladányi Rendőrkapitányság területén 2 rendőrőrs működik, ezek  közül a
Biharnagybajomi Rendőrörs munkájával elégedettebb. Ez abból is adódik, hogy az
őrsparancsnok és az ott dolgozó kollegák, a település körzeti megbízottja megfelelően látják
el feladatukat.   Igyekeznek mindig a lehető leghamarabb intézkedni,  ha bejelentés érkezik
és maximálisan meg fognak felelni annak az elvárásnak, amit a polgármester úr, illetve a
képviselő-testület elvár.  Mert azt gondolja a rendőrség szolgáltat és ezért vannak. A kutyás
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szolgálatot is szeretné majd bővíteni. A Rendőrkapitányság az ő vezetése alatt ezen célok
mentén és ilyen elvek mentén fog működni és kéri a testület  támogatását, hogy ezeket a
célokat és feladatokat meg tudják valósítani.

MÓDOS IMRE  elmondja, hogy  igényük a lakosság és a rendőrség felé továbbra is a gyors
reagálás minden olyan eseményre, ami rendellenességet mutat. Ezúton köszöni meg az eddigi
munkát és a gyors reagálást a bejelentésekre, mert egy-egy bejelentés után perceken belül itt
van a kollegájuk. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy pályázatot adtak be térfigyelő rendszer
kiépítésére, szeretnének majd nappal is őrt alkalmazni a településen, mezőőrt már
alkalmaznak több mint egy éve. Próbálnak minden igyekezetükkel odafigyelni a lakosságra.

DR. TÓTH FERENC elmondja, hogy a gyors reagálás továbbra is marad részükről, amennyi
tőlük telik. A térfigyelő kamerával kapcsolatban elmondja, hogy inkább kevesebb legyen, de
az jó minőségű. Nagyon hasznosnak ítéli a kamerarendszert, mert azon a településen, ahol
működik sok elkövetőt fogtak már el. A településőr alkalmazásával kapcsolatban is kéri majd
az együttműködést velük, ebben is mint mindenben partnerek lesznek. Elmondja továbbá,
hogy eddig a terménylopások elkövetőit helyszíni bírságolták, de ezentúl őrizetbe fogják
venni azt, aki „nagyüzemi módon” terményt lop, vagy színesfémet tulajdonít el, mert az a
tapasztalat, hogy a helyszíni bírság kiszabása nem volt visszatartó erő. A szabálysértési
törvény  ezt engedi és élni fognak vele.  Továbbra is azt kéri a képviselő-testület tagjaitól,
hogy figyeljenek egymásra és a település lakosaira, ha idegen rendszámú autót látnak a
településen írják fel a rendszámot és a KMB-s kollegának át kell adni, vagy értesítsék a
rendőrséget. Nemrégiben ilyen „utazó bűnözőket” fogtak el, akik szarvasiak voltak. Ezek a
bűnözők kiválasztják a településeken a legelesettebb, leghiszékenyebb, idős egyedülélőket és
az összes megtakarított pénzüket elviszik. Több ilyen esetük volt.

LUCZÁS TÜNDE  köszöni ezt a nagyon részletes beszámolót, amit Kapitány Úr
rendelkezésükre bocsátott és nagyon tetszik, hogy van egy összehasonlítási alap. Nagyon jó
volt véleménye szerint, és nagyon tetszett, hogy a Kapitány Úr bemutatkozott a testületnek,
úgy látja ezt a munkát nagyon komolyan gondolja és nagyon tetszenek a tervei. A településen
nagyon jó a rendőri jelenlét, a korábbiakhoz képest, tehát érződik Kapitány Úr munkája a
településen is. Haraszti Attila körzeti megbízottal nagyon jó a munkakapcsolata, mert ő
családgondozó is egyben,  itt meg is ragadná az alkalmat, hogy megköszönje a munkáját hisz
akkor is felveszi a telefont, ha nincs szolgálatban. Ez valahol egy biztonságérzetet is jelent,
mert mindig segít, ha nincs is szolgálatban, akkor továbbítja az illetékes felé a problémát.

FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA  elmondja, hogy a rendőrséggel, a körzeti megbízottal, az
általános iskolának is nagyon jó a kapcsolata. Az iskolarendőr programmal kapcsolatos
kezdeményezést is nagyon jónak tartja. Minden évben megjelenik a KMB-s és
bűnmegelőzési tájékoztatót tart a gyerekeknek. Szeretnék, ha továbbra is folytatódna ez az
iskolarendőr program. Megköszöni a rendőrség és a körzeti megbízott munkáját, további jó
munkát, jó egészséget kíván.

DR. TÓTH FERENC elmondja, hogy az iskolarendőr programot továbbra is folytatni
fogják. Abszolút jónak ítéli meg.

MÓDOS IMRE  elmondja még, hogy az Önkormányzat tulajdonában van egy szolgálati
lakás, amit egy rendőrházaspár, vagy rendőr és házastársa részére tudnak felajánlani.
Megköszöni a beszámolót és a tökéletes munkát. Nagyon jó egészséget, és további jó munkát
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kíván. Elmondja továbbá, hogy amit lehet az Önkormányzat részéről maximálisan
biztosítanak.

A közrend-közbiztonságról szóló beszámolóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás
nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

V. N A P I R E N D I    P O N T :
Tájékoztató a polgárőrség tevékenységéről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

PAPP FERENC  szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a polgárőrség is kezd túl lenni a
tanulóidőszakon. A környező polgárőr egyesületeket figyelembe véve úgy gondolja van
akinél jobban dolgoznak, de van olyan is, akihez még fel kell nőni. Mint ahogy Kapitány Úr
mondta, nekik is legfontosabb a településen az idősek figyelemfelkeltése, szórólapokkal,
hogy tényleg figyeljenek egymásra. Nagyon örültek, hogy sikerült megnyerni a pályázatot,
amit a 3 település polgárőr egyesülete adott be közösen. 2,6  millió Ft-ot nyert a 3 polgárőr
egyesület közösen. A pályázat keretében a tényleges munka március 26-án kezdődött el, ezek
az előadások párhuzamosan futottak a három településen Bihartorda-Nagyrábé és
Bakonszegen.  Az Általános Iskolában a bűnmegelőzéssel kapcsolatban Szilágyi Erikával
közösen tartottak előadást 4. osztálytól 8. osztályig, a drogprevenciós előadás pedig a 7., 8.
osztályosok részére volt.  Júniusban a gyereknapon közlekedésbiztonsági tájékoztatást
tartottak a gyerekeknek a kerékpáros közlekedésről. Berendeztek egy kis KRESZ pályát a
tornateremben a gyerekeknek, amit nagyon élveztek. Szeretnék még az iskolásoknak  az
elektronikus bűnözéssel kapcsolatban is felhívni a figyelmet, mert olyan adatokat
szolgáltatnak ki magukról, ami elég nagy veszéllyel jár. Még ami kimaradt a programból a 3
településen az időskorúak tájékoztatása lesz.  A projekt december 15-én zárul egy közös
szakmai tájékoztatóval Nagyrábén.  Az Egyesület célja továbbra is, hogy megpróbáljanak
minél több pályázatot benyújtani. Idősek jelzőrendszere is nagyon hasznos lenne. Elmondja
továbbá, hogy a rendőrséggel, a körzeti megbízottal, illetve az őrsparancsnokkal nagyon jó a
kapcsolatuk, a nap bármely szakaszában kereshetik őket és fordulhatnak segítségért
hozzájuk.

DR. TÓTH FERENC  megköszöni az Egyesület elnökének azt a munkát, amit önzetlenül
kifejtenek. Nagyon tisztelendőnek tartja ezt a munkát, hisz szabadidejüket áldozzák fel a köz
érdekében. A kollegáitól azt hallja, az a tapasztalat, hogy nagyon jó együttdolgozni az
egyesület tagjaival. Az a kérése, ez maradjon továbbra is meg.

MÓDOS IMRE  is megköszöni az Egyesület munkáját és a szóbeli kiegészítést. További jó
munkát és jó egészséget kíván.

A tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

VI.  N A P I R E N D I    P O N T :
Tájékoztató a Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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TÓTH JÓZSEF szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 2012-ben a Tűzoltó Egyesület
elnöke lemondott, azóta nincs elnökük, minél hamarabb kellene találni valakit, aki az elnöki
feladatokat elvállalná, mert addig pályázatot sem tudnak benyújtani, míg nincs az
egyesületnek elnöke. 2011.-ben voltak utoljára versenyen, az idén sajnos nem. 2013-ban az
általános iskola 7., 8. osztályosai közül szeretnének fiatalokat toborozni az egyesületbe és
reméli, tudnak indulni a versenyeken.

SERDÜLT CSABA  elmondja, hogy dícséretesnek tartja az egyesület tevékenységét, mint
minden civil egyesületét. Megköszönik a tájékoztatót, remélik sikerül az elnöki tisztséget is
hamarosan betölteni.

MÓDOS IMRE  is megköszöni a tájékoztatót, mindenféleképpen tanulságos volt véleménye
szerint.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

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

PETRUCZ SÁNDOR  tájékoztatja a képviselő-testületet a Sárréti Kistérségi Többcélú
Társulás jövőbeni működésével kapcsolatban.
Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban mondják el
véleményüket, javaslatukat.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sárréti
Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működésével kapcsolatban meghozta az alábbi
határozatot:

95/2012.(XI. 08.) Önk. sz. határozat:
Bihartorda községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja kíván
maradni, vagy egyes önkormányzati feladatokra létrejövő új
társulásokhoz csatlakozni kíván.

Végrehajtási határidő:  a határozat meghozatalára 2012.
november 10.  és folyamatos
Végrehajtásért felelős:  Módos Imre polgármester

PETRUCZ SÁNDOR  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy lehetőség van a Népház
felújítására pályázatot beadni  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól a
falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi akciócsoportok közreműködésével 2012-től
nyújtandó támogatások igénybevételére.
A pályázat keretében a Bihartorda, Kossuth u. 87. szám alatt található Népházat szeretnék
felújítani. A felújítás keretében a könyvtár teljes padlócseréje, vizesblokk felújítása,
akadálymentes vizesblokk kialakítása,  radiátoros fűtésrendszer, teakonyha sarok, falburkolat
készítés, padlás hőszigetelés, meglévő  szimmetrikus ajtó asszimetrikusra történő cseréje
akadálymentesítés miatt, festés-mázolás, napkollektor felszerelés, parkosítás, kemencerakás,
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térburkolat kerülne kialakításra, illetve a meglévő kerítés megerősítésére is sor kerülne.
Mindezt pályázati forrás igénybevételével kívánják megvalósítani.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsenek egyet a pályázat beadásával kapcsolatban,
hisz önerőből ezeket a munkálatokat nem tudják megvalósítani.

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

96/2012.(XI. 08.) Önk. sz. határozat:
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER
Helyi

Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások alapján a
„Bihartordai közösségi ház felújítása” pályázat benyújtásáról

Bihartorda Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete
- A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások
(Jogcímkód: 6.352.01.01)  pályázatát benyújtja.

- A pályázatban érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: Bihartorda, Kossuth u. 87. hrsz:
342.

- A pályázatot a következő célterületekre nyújtja be:
- 1.célterület

a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel
bíró alábbi épületek,
épületrészek külsõ és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belsõ
felújítására,
korszerûsítésére, bõvítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi
épületekhez kapcsolódóan
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvõ épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övezõ épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró
épülethez közvetlenül
vezetõ útvonalak mentén fekvõ épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület
rendezésére, parkoló
kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés
kialakítására, felújítására;

- A pályázatban igényelt összeg nettó 9 995 000 ft 100 % támogatási intenzitású ,
melyhez szükséges önerőt az Áfát 2 698 650  ft biztosítja.

F e l h a t a l m a z z a  a polgármestert a határozat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Módos Imre polgármester
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PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivataltól érkezett egy megkeresés, hogy az augusztus 9-én megalkotott rendeletet,
mely a „tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szól módosítani szükséges. Ami tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül
azt mindent fel kell tételesen sorolni.
(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Kéri, hogy az előterjesztéssel és a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslatukat.

A képviselő-testület a rendelet-tervezettel egyhangúlag egyetért, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2012. (XI. 08.) 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.

(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. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

2. §.
A helyi címerrel kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) a helyi címert illetéktelenül használja,
(2) a helyi címert engedéllyel, de attól eltérő módon használja.
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3. §.
 Közműves vízellátással kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) házi ivóvízhálózatot, bekötővezetéket és berendezést engedély nélkül megépít, átalakít,
megszüntet,
(2)  közkifolyó vizét nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljából, hozzájárulás nélkül használja
(pl. építkezés, gépkocsi-mosás),
(3) közkifolyót nem rendeltetésszerűen használja,
(4)  tűzcsapról – tűzeset kivételével – engedély nélkül vizet vételez.

4. §.
 Állattartással kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) állatot kínoz, emberre vagy állatra uszítja, tartósan nyugtalanítja, bántalmazza, elhagyja,
állatviadalra idomítja, természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatja,
(2) ebet közterületre felügyelet nélkül enged,
(3) harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebet nem biztos módon megkötve, vagy
megfelelően elkerítve, szabadon tart,
(4) eb tulajdonosaként vagy az eb felügyeletével megbízott személyként az eb által közterületen
keletkezett szilárd szennyeződést nem távolítja el,
(5) ebet – vakvezető eb kivételével – visz be:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha az elhelyezés külön feltételei
biztosítva vannak,
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport intézmény területére, közösségi épületbe,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
d) játszótérre, parkba, zöldterületekre, nyílt vízfelületre ahol tábla tiltja,
e) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe és élelmiszert árusító üzletekbe.
(6) úgy tart állatot, hogy anyagi kárt okoz, emberi életet, testi épséget és egészséget veszélyeztet.

5. §.
 Temetkezéssel kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) a temetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő
magatartást tanúsít,
(2) a sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a sírhelyek között tárol,
(3) avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt eléget.

6. §.
 Közterület használattal kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1)  a közterület használat szabályairól szóló rendeletben foglalt engedély köteles tevékenysége(ke)t
engedély nélkül folytat,
(2) a közterület használat engedély jogosultjaként:
a) az igénybevett terület és környezetének tisztán tartásáról nem gondoskodik;
b) a keletkezett szilárd hulladék, szemét elszállításáról nem gondoskodik az engedélyben foglaltaknak
megfelelően;
c) nem végzi el a fák, növények gondozását a közlekedés biztonsága érdekében;
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d) az engedély visszavonása vagy megszüntetése esetén a közterületet az eredeti állapotnak nem
megfelelően állítja vissza,
(3) Közterületen:
a) bűzös, tűz- és/vagy robbanásveszélyes tevékenységet folytat,
b) erotikus termékeket mutat be és/vagy értékesít,
c) szeszesitalt forgalmaz, kivéve vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított
kerthelyiségeit,
d) szeszesitalt fogyaszt, kivéve alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek
közvetlen környékére, valamint vendéglátó ipari előkertekre,
e) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezést, anyagot helyez el,
f) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművet tárol,
g) a közlekedés biztonságát (gyalogos és gépjármű) veszélyeztető módon növényzetet telepít, fát ültet,
h) a közlekedés biztonságát veszélyeztető korlátot, kőrakatot, akadályt helyez el,
i) hirdetményt vagy hirdető-berendezést tiltott helyen helyez el.

7. §.
A helyi környezet és természet védelmével kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) az általa használt, illetve a tulajdonát képző ingatlant felszólítás után sem tartja rendben, gyomtól,
gaztól nem tisztítja meg, továbbá allergiát okozó, valamint karantén-károsító növényeket a
tulajdonában, használatában levő ingatlanon és a vele határos közterületen nem távolít el,
(2) az általa használt, illetve a tulajdonát képező ingatlan előtti járdaszakasz és a közút padkájáig
terjedő zöldterület tisztán tartásáról, fűnyírásáról, a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, hó
eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, továbbá vegyi környezetszennyező anyagot
használ a síkosság-mentesítéshez, a járdáról letakarított havat a gyalogos vagy járműforgalmat
akadályozó módon helyezi el,
(3) az általa használt, illetve a tulajdonát képező ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást,
átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja.
(4) az általa használt, illetve a tulajdonát képező ingatlanon keletkező csapadékvizet nem a saját
területén vezeti le,
(5) az általa használt, illetve a tulajdonát képező ingatlanon rágcsálóktól és kártevőktől való
mentesítéséről nem gondoskodik,
(6) szemetet halmoz fel, vagy közterületen elhelyezett gyűjtőedényből a szemetet kiveszi, kiönti,
illetve abban turkál
(7) rothadó, bűzös szemét elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik.
(8) a közúton olyan anyagot helyez el, amely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy
állagát rontja,
(9) építményeket, kerítéseket, utcabútorokat bármilyen felirattal vagy egyéb módon megrongál,
(10) védett természeti értéket részben vagy egészben megsemmisít, károsít, rendeltetésétől eltérően
használ, illetve azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez,
(11) természetvédelmi területen
a) szemetet helyez el,
b) tüzet rak – a kijelölt tűzrakó helyek kivételével -,
(12) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
(13) gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,
(14) zöldterületen otthonos állatokat zavarja, befogja, kínozza, pusztítja,
(15) közterületen, közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít, vagy
elhelyez,
(16) a településen levő vízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet
bevezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
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(17) meglévő élővízfolyásokat, öntözőcsatornákat, továbbá vízelvezető árkokat eltorlaszolja, a víz
természetes hozamát, lefolyását, áramlásának viszonyait megváltoztatja.
(18) bűzös, erőteljes füstkibocsátó módon a levegőt szennyezi,
(19) Közterületen:
a) közhasználatra szolgáló sétányon, játszótéren, parkban, ligetben, vagy egyéb zöldterületen a
padokat, illetve egyéb felszerelési tárgyakat megrongálja,
b) levő virágot, dísznövényt, fát megrongálja, csonkítja, leszakítja,
c) levő játszótereket, azok játékszereit nem a rendeltetésüknek megfelelően használja, vagy rongálja,
d) elhelyezett műtárgyakra, szobrokra, emlékművekre felmászik, azokat elmozdítja, rongálja,
beszennyezi, továbbá azok környezetébe oda nem illő tárgyakat helyez el.
(20) Plakátot helyez el:
a) műemlék jellegű, településképi jelentőségű ingatlanon, azok épületein és kerítésén,
b) állami vagy önkormányzati hatóság, valamint az önkormányzat intézményei elhelyezésére szolgáló
ingatlanon (épületen, azon belül, vagy kerítésen),
c) azokon az ingatlanokon (épületeken, kerítésen), ahol szavazó helyiségeket alakítottak ki,
d) köztéri szobrokon, azok talapzatán és az önkormányzat által kihelyezett tárgyakon,
e) közterületi fákon, bokrokon, növényeken,
f) járdára, útra festve.
(21) élet- és vagyon biztonságot veszélyeztető módon tüzet gyújt, éget.
(22) fűtőberendezésben egészségségre káros égésterméket kibocsátó anyagot éget,
(23) lábon álló növényzetet, tarlót, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot
eléget,
(24) vonalas létesítmény mentén (közút) a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül
növényzetet éget,
(25) hulladékot nyílt téren, illetve háztartási tüzelőberendezésben eléget,

8. §.
A helyi építési szabályokkal kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ le az, aki:
(1) a Bihartorda  Helyi Építési Szabályzatának előírásait nem tartja be.

9. §.
Bihartorda építészeti örökségének védelmével kapcsolatos magatartások

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
(1) a helyi védelem alatt álló épület állapotát bármilyen módon megváltoztatja (pl. firkálás,
rongálás, stb.).

3. Helyi szabályszegés miatt kiszabható jogkövetkezmények

10. §.

(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.

11. §.
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(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.

4. Az eljárás megindítása

12. §.

(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).

5. Az eljárás lefolytatása

13. §.

(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

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

14. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ezzel
egyidejűleg a 10/2012.(VIII. 09.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

MÓDOS IMRE  tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Munkaügyi Központon
keresztül pályázatot adtak be bio- és megújuló energiaforrás – kazánprogram támogatására.
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A pályázat keretén 2 db biomassza kazánra pályáztak az egyik a Teleház és a Polgármesteri
Hivatal, a másik az Óvoda, ÖNO, orvosi rendelő fűtését oldaná meg. Ez a pályázat 100 %-os
támogatottságú, 24 millió Ft-os a beruházás. Erre a célra még 2 dolgozót tudnak is majd
alkalmazni. Abba az irányba fognak menni, hogy a gázfűtést kiiktassák.
Elmondja továbbá, hogy szintén pályázat van beadva 3 településsel közösen az általános
iskolások és óvodások táboroztatásával kapcsolatban. Ez is 100 %-os támogatás. Az
óvodának külön program van.

LUCZÁS TÜNDE  elmondja, hogy ezt nagyon jó ötletnek tartja, mert a gyerekek nagyon
élvezték a nyáron is a táborozást.

SERDÜLT CSABA  javasolja még, hogy egy szánkódombra is jó lenne pályázatot
benyújtani.

MÓDOS IMRE elmondja, hogy megnézik a lehetőséget, hogy hol lenne először is olyan
terület, ami erre alkalmas lenne.
Elmondja továbbá, hogy november 16-án pénteken délután 14 órakor az Általános Iskola
tornatermében idősek napját tartanak, ahol az előző évekhez hasonlóak köszöntik a település
legidősebb férfi, illetve nő tagját, valamint az 50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat.
Kéri a testület tagjait, hogy a rendezvényen minél többen vegyenek részt.

A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, 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.

     Módos Imre Petrucz Sándor
    polgármester        jegyző


