BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint
ÁRTÁND, BOJT, TOLD, NAGYKEREKI és BEREKBÖSZÖRMÉNY KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
2011. NOVEMBER 3-I
EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
Biharkeresztes
286/2011. (XI. 3.) BVKt
határozat

a közrend – közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség
működésének tapasztalatairól, és a város közlekedési
helyzetének értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
A BÖTKT 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás ÖMIP jóváhagyásáról
A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásáról
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a közrend – közbiztonság helyzetéről, a község közlekedési
helyzetének értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
A BÖTKT 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás ÖMIP jóváhagyásáról
A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásáról
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107/2011. (XI. 3.) BKt
határozat
108/2011. (XI. 3.) BKt
határozat
109/2011. (XI. 3.) BKt
határozat
110/2011. (XI. 3.) BKt
határozat

a közrend – közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség
működésének tapasztalatairól, és a község közlekedési
helyzetének értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
A BÖTKT 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás ÖMIP jóváhagyásáról
A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásáról

Told
105/2011. (XI. 3.) TKt
határozat
106/2011. (XI. 3.) TKt
határozat
107/2011. (XI. 3.) TKt
határozat

a közrend – közbiztonság helyzetéről, a község közlekedési
helyzetének értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
A BÖTKT 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
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287/2011. (XI. 3.) BVKt
határozat
288/2011. (XI. 3.) BVKt
határozat
289/2011. (XI. 3.) BVKt
határozat
290/2011. (XI. 3.) BVKt
határozat
Ártánd
151/2011. (XI. 3.) ÁKt
határozat
152/2011. (XI. 3.) ÁKt
határozat
153/2011. (XI. 3.) ÁKt
határozat
154/2011. (XI. 3.) ÁKt
határozat
155/2011. (XI. 3.) ÁKt
határozat
Bojt
106/2011. (XI. 3.) BKt
határozat

C2
C2
J1
I2

C2
C2
J1
I2

C2
C2
J1
I2

C2
C2

108/2011. (XI. 3.) TKt
határozat
109/2011. (XI. 3.) TKt
határozat

A Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás ÖMIP jóváhagyásáról
A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásáról

J1

Nagykereki
138/2011. (XI. 3.) NKÖK
határozat
139/2011. (XI. 3.) NKÖK
határozat
140/2011. (XI. 3.) NKÖK
határozat

A BÖTKT 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
A Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás ÖMIP jóváhagyásáról
A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásáról
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Berekböszörmény
232/2011. (XI. 3.) ÖNK
határozat

A Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás ÖMIP jóváhagyásáról

J1

I2

J1
I2
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Told Község Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat és
Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án –
csütörtök – du. 13 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános ülésről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László képviselő
Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Árgyelán Andrea jegyző
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Reikli Ferencné alpolgármester
Bazsó Sándor, Pető Miklós, Rácz Emil Zsigmond képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Varga László képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Kovács Imre, Nagy Károly képviselő
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Berekböszörmény Község Képviselő-testülete:
Nagy Ernő polgármester
Bokros István Barnáné, Ferenczi Donát, Mező Béla, Szűcs Viktor, Tóth Tibor képviselő
Urayné Szilágyi Márta jegyző
Igazoltan távol:
Harsányi Csaba biharkeresztesi képviselő
Berei Zsoltné, Czeglédi Vince, Kovács Miklós nagykereki képviselő
Karácsony Gyula, Nagy János toldi képviselő
Méhes Gyuláné Berekböszörmény alpolgármestere
Meghívottak, vendégek:
Dr. Lingvay Csaba r.alezredes kapitányságvezető
Feketéné Bartha Edit r.alezredes őrsparancsnok
Dr. Péter Sándor r.alezredes Határrendészeti Kirendeltség
Péter Sándor polgárőr
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
Kovács Imre r.zls.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Rácz István r.ftörm.
Szatmári László r.tzls.
Tóth András intézményegység-vezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 5 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told 5
megválasztott képviselőjéből 3 fő jelen van, Nagykereki 7 megválasztott képviselőjéből 4 fő
jelen van, Berekböszörmény 7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, a képviselőtestületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Told Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Berekböszörmény Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el:
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1. Előterjesztés közrend-közbiztonság és a települések közlekedési helyzetének
értékelésről szóló tájékoztatóra
2. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2011. évi
munkájáról szóló beszámolójához
3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési
Okmányiroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

és

4. Előterjesztés a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai
Szakszolgálati
Intézményi
Társulás
Önkormányzati
Közoktatási
Minőségirányítási Programjának jóváhagyására
5. Előterjesztés a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásához
6. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés közrend-közbiztonság és a települések közlekedési helyzetének
értékelésről szóló tájékoztatóra
Barabás Ferenc polgármester: A rendőrőrs tájékoztatóját a képviselő-testületek írásban
megismerték. A Polgárőrség beszámolóját Biharkeresztes Város képviselő-testülete szintén
írásban megkapta. Felkéri a Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjét tájékoztatója
megtartására.
Dr. Péter Sándor r.alezredes a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség Vezetője:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit, bemutatja prezentációját. A kirendeltség 2008.
óta a rendőrség kötelékében látja el feladatát, illetékességi területük nem változott. Miközben
a kirendeltség létszáma csökkent, az általuk elvégzett munka hatékonysága, eredményessége
nőtt. Meghatározó tényező munkájukban az ártándi közúti határátkelő. Az állampolgársági
összetételben nincs változás, meghatározó továbbra is a román állampolgárok utazása,
második a magyar állampolgárok utazása, valamint 18 % az összes többi országok
állampolgárai. A személyi forgalom havi bontásban év elejétől emelkedő tendenciát mutat,
hasonlóan a járműforgalom is. Legszámottevőbb jármű kategória a kamionforgalom. A
bűncselekmények, szabálysértések száma nőtt. Együttműködnek a polgárőrséggel, a
rendőrőrssel, közös szolgálatot teljesítettek. Közmunkaprogramban 16 munkás
foglalkoztatására került sor, a határnyiladék karbantartását, tisztítását végzik.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a képviselőket, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket a tájékoztatókkal kapcsolatosan.
Zsilinyi László képviselő: Sok külföldi állampolgárral találkoznak, a kollégák nyelvismerete
milyen?
Dr. Péter Sándor r.alezredes a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség Vezetője: Az
Európai Unióhoz való csatlakozás vonatkozásában a felkészülés részét képezte a nyelvi
képzés. A szomszédos ország nyelvét beszélők száma elég magas, az angol-német kevesebb
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százalékot mutat, de pl. német nyelvből felsőfokú végzettségű kollégájuk is van. Most is van
szervezés alatt nyelvi képzés. Az átlagba sorolná a kirendeltséget e téren.
Tóth Tibor Berekböszörmény község képviselője az ülésre megérkezett.
Dr. Lingvay Csaba r.alezredes kapitányságvezető: Köszöni a meghívást, beszámolójukat
írásban megküldték. A prevencióra fektetik a hangsúlyt. A lakosság igényét figyelembe véve,
céljuk: a bűncselekmények megelőzése. Elöregedő településekről van szó, sok az elhagyott,
lakatlan ház. Nagyon sok külföldi állampolgár vásárol lakóingatlant, több esetben a sértetteket
sem tudták megállapítani.
Kiss István képviselő: Köszöni a hozzáállást, valóban szolgálnak. Tapasztalatból és mások
elmondása alapján köszönetet tud mondani a végzett munkáért.
Varga Róbert képviselő: A bűnmegelőzés segítése érdekében a települések területfigyelő
rendszerek telepítését végezhetnék. Kéri, az ezzel kapcsolatos pályázatok figyelését.
Dr. Lingvay Csaba r.alezredes kapitányságvezető: Nemcsak a beszerzése, a fenntartása is
pénzbe kerül, végig kell gondolni. Nagyvárosban rentábilis lehet. Fel lehet a pénzt másként is
használni, inkább a polgárőrséget támogatná. Minden település maga tudja.
Feketéné Bartha Edit r.alezredes őrsparancsnok: Évek óta közel azonos feltételek mellet
dolgozik a rendőrőrs. A Biharkeresztesi Rendőrőrs 7 település illetékességi területén
garantálja, és próbálja megőrizni a közrendet, közbiztonságot 24 fővel, ebből 4 fő körzeti
megbízotti feladatokat lát el. Mindannyian évek óta ellátják ezt a feladatot. Véleménye szerint
megfelelő empátiával és odaadással, szakmai tudással szolgálják, valóban az állampolgárok, a
lakosság közrend – közbiztonságát, szubjektív biztonságérzetét. A szubjektív biztonságérzet
igazából nem mérhető. Rendkívül fontos számukra, hogy a lakosság hogyan ítéli meg
munkájukat. Bízik benne, hogy a képviselő-testületek értékelése szerint a rendőrőrs jól
teljesíti feladatát.
Barabás Ferenc polgármester: Köszönetet mond a településen végzett munkáért, a
tájékoztatókból kiolvashatók a számok. Sokat javult Biharkeresztesen a közbiztonság,
biztonságban élnek a lakosok. Bár nem látványos az eredmény, de jól érzékelhető. A
közlekedési morál terén értek el eredményt. Nagy tisztelettel van a polgárőrök munkája iránt.
Minden rendezvényen jelen vannak, komoly munkát végeznek. A képviselő-testület nevében
köszöni a beszámolókat. Kéri Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Told képviselő-testületeit,
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
286/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes a közrend –
közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének tapasztalatairól, és a város
közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.
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Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
151/2011. (XI. 3.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság
helyzetéről, a község közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót
köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 3.

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
106/2011. (XI. 3.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság helyzetéről,
a polgárőrség működésének tapasztalatairól, és a község közlekedési helyzetének
értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. november 3.

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
105/2011. XI. 3.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság
helyzetéről, a község közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót
köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. november 3.

2. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2011. évi
munkájáról szóló beszámolójához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, Biharkeresztes
bizottságai tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, szociális bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésen tárgyalták az előterjesztést, ahol a munkaszervezet-vezető kiegészítette a beszámolót,
mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
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Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Kiemelték, hogy a sikeres pályázatok nagy hasznot jelentenek minden település számára,
különösen az oktatási intézményeknek. Elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Ma már nagyon sok olyan feladat van, amit együtt látnak el a
települések. A kistérségi társulás koordinálja, plusz normatívákat igyekszik megszerezni. A
társulásra szükség van. Az adott település lakói plusz és szakszerű szolgáltatáshoz jutnak.
Szomorú, hogy egyes települések úgy gondolják egyedül jobb lesz, amennyiben nem tudják
meggyőzni a kilépőket, anyagi terhet fog jelenteni.
Gyökös Zoltán képviselő, BÖTKT munkaszervezet vezetője: Az előző évihez hasonlóan
építette fel a beszámolót. A szociális feladatok ellátása terén minden jelen lévő képviselőtestület érintett. Történtek változások, sajnos 3 település ki akar válni, Kismarja is jelezte
szándékát, egyháznak kívánják átadni a feladatot. Javasolja, gondolja meg minden település.
Nappali ellátásban 42 millió kiegészítő normatívára jogosultak, ehhez 16 településnek kell
lenni. 15 alatt nem jogosultak a kiegészítő normatívára. Több mint 10 millió forint
kintlévősége van a munkaszervezetnek, szállítói tartozásuk van. Ott tartanak, mint az
önkormányzatok, nem tudják teljesíteni a számlákat időben. A kilépni szándékozó
önkormányzatokat meg kell győzni, veszélybe sodorhatják a többieket. A
közmunkaprogrammal kapcsolatosan elmondja, hogy nem tudják, mikor indul, 360 fő
egészségügyi vizsgálata péntekig megtörténik. Várják a hatósági szerződés aláírását.
Barabás Ferenc polgármester: A beszámoló megfelelő tájékoztatást nyújtott valamennyi
képviselő számára. A szervezet dolgozóinak megköszöni munkáját. Kéri Biharkeresztes,
Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told képviselő-testületeit, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
287/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
melléklete szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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152/2011. (XI. 3.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
melléklete szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 3.

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
107/2011. (XI. 3.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete
szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. november 3.

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
138/2011. (XI. 3.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
melléklete szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. november 3.

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
106/2011. XI. 3.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete
szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. november 3.
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3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési
Okmányiroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

és

Dr. Nagy Csaba aljegyző, irodavezető: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A
beszámolónak vannak általános és kötelező elemei. Építéshatósági ellenőrzéseket végeztek,
mely igény egy évvel ezelőtt merült fel. Eseti, alkalmi ellenőrzéseket is végeztek, ez
mindegyik településen jelen van. Ezeket az ellenőrzéseket olyan rendszerességgel végzik,
ahogy az idő és kapacitás engedi. A tulajdon elleni szabálysértési ügyekben a rendőrség jár el,
ez megmutatkozik az ügyek számában. A közoktatási törvény megszegése jelenleg is nagy
számot képvisel, Toldot kell kiemelni negatívumként. A sertésteleppel kapcsolatos
birtokvédelmi ügy bírósági eljárás során még nem befejezett, széleskörű bizonyítást folytat le
a bíróság. Ez azt jelenti, hogy további tanúk meghallgatására kerül sor, és a szakértői
véleményt is ki kell egészíteni. A közbeszerzés volumene indokolja külső szakértő
igénybevételét. A közterület-felügyelő és a településőrök munkájával kapcsolatosan
elmondja, hogy a fák gallyazásával kapcsolatosan kevesebb negatív visszajelzéssel éltek. A
kóbor kutyákról sok bejelentést kapnak, a befogást igyekeznek elvégezni. Az Interneten
közzéteszik, volt, aki jelentkezett és elvitte a kutyát, és örökbefogadásra is sor került, de nem
ez a jellemző, többségében el kell altatni az ebeket. Az okmányiroda munkája új feladattal
bővült. A legszembetűnőbb az állampolgársági ügyek magas száma, az egyszerűsített
honosítási eljárás, mely vonja maga után az új útlevelek kiadását. A valóság felülmúlta az
elképzeléseket, sokkal nagyobb számban érkezetek kérelmek, és eskütevők, mint ahogy azt
várták. Az esküt letevők között nagyon sokan máshol nyújtották be honosítási kérelmüket, de
a jogszabály adta lehetőséget kihasználva városunkban tesznek esküt Polgármester Úr, vagy
Alpolgármester Asszony előtt. Aki beadta a kérelmet, az le is tette az esküt. Három ügyintéző
végzi a feladatokat, amellett természetesen a saját munkájukat is ellátják. Meglátszik a
dolgozók leterheltsége. Külön köszönetet mond Mihucz Olivérné, Petőné Kiss Éva és Fábián
Zoltán anyakönyvvezetőknek, kiemelkedő magas szakmai színvonalú munkájukért.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, szociális bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésén tárgyalták az előterjesztést. Megállapították, hogy igen alapos, igen részletes, mindenre
kiterjedő, látható, hogy nő valamennyi irodának a feladata, itt is látszanak a többlet terhek,
amelyekkel a közigazgatásban számolni kell. Mindkét bizottság dicsérettel javasolja a
beszámoló elfogadását.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, hasonló véleményen
voltak az előzőhöz. A pénzügyi bizottság dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolót, jó
munkát kívánva.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Összetett feladatot ellátó irodáról van szó. A jelenlévő
valamennyi önkormányzat területén az okmányiroda és az építéshatóság ellátja a feladatokat.
Nem mindig könnyű azoknak a dolgozóknak, akik közvetlen kapcsolatban vannak az
ügyfelekkel. Ez az iroda, amely maximálisan eleget tesz a ciklusprogramban megfogalmazott
elvárásoknak. Amint Aljegyző Úr elmondta, magas az állampolgársági ügyek száma. Jó ötlet
volt Jegyző Asszony részéről, amikor bevezették az internetes bejelentkezést ezen ügyek
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tekintetében. Bízik benne, hogy az okmányiroda hosszútávon itt marad Biharkeresztesen.
Valamennyi munkatársának köszönetet mond a végzett munkáért. Öröm számára, amikor más
települések vezetőitől jó véleményt hall. Kéri, a jövőben is hasonló intenzitással végezzék
munkájukat. Kéri Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Told képviselő-testületeit, szavazzanak,
elfogadják-e az iroda beszámolóját.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
288/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
azonnal

Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
153/2011. (XI. 3.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
108/2011. (XI. 3.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
107/2011. XI. 3.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Városfejlesztési és Okmányiroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

4. Előterjesztés a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai
Szakszolgálati
Intézményi
Társulás
Önkormányzati
Közoktatási
Minőségirányítási Programjának jóváhagyására
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az előterjesztést a képviselő-testületek írásban
megkapták. A települések 2004. év elején fogadták el önállóan megalkotott minőségirányítási
programjukat. Azóta jelentős változás következett be a jogszabályi környezetben és az
intézményrendszerben is. Mindezek tükrében társulási szintű minőségirányítási program
megalkotására vállalkozott. Ez a minőségirányítási program amellett, hogy tükrözi a fenntartó
képviselő-testületek, önkormányzatok elvárásait, útmutatást, segítséget nyújt a közoktatási
intézmények munkájához, hiszen a munkájuk minden egyes területét felölelő törvényességi
és szakmai ellenőrzési programot, és ehhez kapcsolódó indikátorrendszert, programcsomagot
is tartalmaz. Ezáltal mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, melyek azok a szempontok,
amelyeknek meg kell felelni, hogy törvényesen, illetve szakszerűen működhessen az oktatási
intézmény.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, szociális bizottság tagja: Mind az oktatási, mind a
szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Nagyon alapos, részletes, bőséges szakmai
anyagot olvashattak. Amint elmondta Irodavezető Asszony, az oktatási intézmények minden
területére kiterjedő, ezáltal iránymutatásul szolgálva az intézményvezetőségnek, hogy mi
várható egy törvényességi ellenőrzés során, illetve mi mindennek kell megfeleljenek. Mindkét
bizottság elfogadásra javasolja.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: A lehetőségeik bővültek azzal, hogy megfogalmazhatják
igényeiket, elvárásaikat az intézményekkel szemben. Szélesedett a fenntartó és az
intézmények közötti együttműködés. Szakszerűen elkészített programot láthatnak,
megvalósítható, a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezetet biztosítani tudják. Kéri a
képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
289/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat mellékletét
képező a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
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Intézményi Társulás Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programját
elfogadja és annak bevezetését 2011. november 7. napjától elrendeli.
A 6/2004. (I. 28.) számú BVKt határozattal elfogadott Önkormányzati Közoktatási
Minőségirányítási Program 2011. november 6. napján hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a dokumentum közoktatási
intézményekbe való megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3. az elfogadásra,
2011. november 7. a hatályba lépésre

Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
154/2011. (XI. 3.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező a
Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programját elfogadja és annak
bevezetését 2011. november 7. napjától elrendeli.
A 8/2004. (II. 16.) számú ÁKt határozattal elfogadott Önkormányzati Közoktatási
Minőségirányítási Program 2011. november 6. napján hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 3. az elfogadásra,
2011. november 7. a hatályba lépésre

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
109/2011. (XI. 3.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező a
Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programját elfogadja és annak
bevezetését 2011. november 7. napjától elrendeli.
A 3/2004. (II. 02.) számú BKt határozattal elfogadott Önkormányzati Közoktatási
Minőségirányítási Program 2011. november 6. napján hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. november 3. az elfogadásra,
2011. november 7. a hatályba lépésre

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
139/2011. (XI. 3.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat mellékletét
képező a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
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Intézményi Társulás Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programját
elfogadja és annak bevezetését 2011. november 7. napjától elrendeli.
A 1/2004. (I. 30.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Önkormányzati
Közoktatási Minőségirányítási Program 2011. november 6. napján hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. november 3. az elfogadásra,
2011. november 7. a hatályba lépésre

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
108/2011. (XI. 3.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező a
Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményi
Társulás Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programját elfogadja és annak
bevezetését 2011. november 7. napjától elrendeli.
A 15/2004. (II. 16.) számú TKt határozattal elfogadott Önkormányzati Közoktatási
Minőségirányítási Program 2011. november 6. napján hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. november 3. az elfogadásra,
2011. november 7. a hatályba lépésre

Berekböszörmény Község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
232/2011. (XI. 3.) ÖNK számú határozat:
Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a határozat mellékletét
képező a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati
Intézményi Társulás Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programját
elfogadja és annak bevezetését 2011. november 7. napjától elrendeli.
Felelős:
Határidő:

Nagy Ernő polgármester
2011. november 3. az elfogadásra,
2011. november 7. a hatályba lépésre

5. Előterjesztés a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, Biharkeresztes
bizottságai tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, szociális bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésen tárgyalták, az előterjesztést mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
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Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
programot.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Vass Mária Bojt Község polgármestere: A részükről hiányként felmerült adatokat közölték,
korrigálták.
Barabás Ferenc polgármester: Biharkeresztes is megtette észrevételét, az előkészítés furcsa
formában történt, ilyen nagy horderejű dokumentumot kérdőívek formájában összeállítani
merész dolog.
Varga Gézáné ártándi képviselő: A program foglalkozik-e azzal, hogy az egyedül élők, idős
emberek szemétszállítási költségeit megkönnyíti? A jövőbeni fejlesztési célok címszó alatt
szereplőknél, vannak sokkal fontosabbak, pl. a munkahelyteremtés.
Barabás Ferenc polgármester: A társulás által még nincs elfogadva a program. Ezek olyan
problémák, amelyek érdekében rengeteg erőfeszítést tettek. Talán sor kerül a 60 literes kukák
bevezetésére, de olyan feltétellel, hogy a 120 literes kukák költségét meg kell emelni. A
polgármesterek mindig szót emelnek ellene. 20 évre az AKSD kapta meg a szolgáltatást.
Voltak kezdeményezések, a jelenlegi jogszabályok az AKSD-nek adnak igazat.
Gyökös Zoltán képviselő: A társulási összetartás nem volt kellő ez ügyben, akkor még lett
volna pénz, kistelepüléseknek néhány ezer forinttal kellett volna hozzájárulni.
Barabás Ferenc polgármester: A régészeti feltárás költségei 80 millió forintot tettek ki, a 41
önkormányzat, akár hitelfelvétellel is biztosíthatta volna. Így ki vannak szolgáltatva.
Kéri Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Told, Nagykereki képviselő-testületeit, szavazzanak,
elfogadják-e a programot.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
290/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
ismertetett program alapján a Berettyóújfalui Kistérségre vonatkozó Local Acenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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155/2011. (XI. 3.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetett
program alapján a Berettyóújfalui Kistérségre vonatkozó Local Acenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 3.

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
110/2011. (XI. 3.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetett
program alapján a Berettyóújfalui Kistérségre vonatkozó Local Acenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. november 3.

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
109/2011. XI. 3.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetett
program alapján a Berettyóújfalui Kistérségre vonatkozó Local Acenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. november 3.

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
140/2011. (XI. 3.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetett
program alapján a Berettyóújfalui Kistérségre vonatkozó Local Acenda 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. november 3.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Nagy Ernő
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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