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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-én –
csütörtök – du. 15:45 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Nagy Erika védőnő
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Sándor Péter polgárőr
Szarvas Brigitta Erzsébet pályázó
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítására
4. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására
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5. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
6. Előterjesztés körzeti védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálására
7. Előterjesztés Védőnői körzetek, ellátási területek módosítására
8. Előterjesztés a „kazánprogram” kérelem jóváhagyásáról
9. Előterjesztés „Magyar-román határmenti befektetés-ösztönzési együttműködés”
című pályázat megvalósításáról
10. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat területén szilveszteri tűzijáték
termékek forgalmazása céljából terület bérléséről
11. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: A polgármesteri jelentéseket a képviselők írásban megkapták,
mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e azokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
246/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 25.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót a képviselők írásban
megismerték. Kéri, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
247/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2012. szeptember 30án aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 25.

3. Előterjesztés a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Mindkét
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Technikai módosításról van szó. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (7)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.
(XII.16.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság; a 15. § (5) bekezdés c)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság; a 15. § (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés e) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
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1. §
A város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII.21) önkormányzati rendelet 20. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Biharkeresztes területére készített módosított Szabályozási terv és a Helyi Építési
Szabályzat 2012. november 1. napján lép hatályba.”
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barabás Ferenc sk.

dr. Nagy Csaba sk.

polgármester

mb. jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. október 26. napján.
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző

4. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az Oktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az alapító okirat módosítását a bizottság
egyhangúlag támogatja.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az előterjesztés szoros összefüggésben van az
együttes ülésen elfogadott alapító okirat módosításával.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a művelődési
ház alapító okiratának módosításával.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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248/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratát 2012. november 1-jei hatállyal a határozat melléklete
szerint módosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 25.
Melléklet a 248/2012. (X. 25.) számú BVKt határozathoz:

A Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata 8. pontja az alábbiak szerint módosul
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR ’08-ban
meghatározott besorolás:
93.29

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

Szakágazat száma:
932 900

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

A költségvetési szerv szakfeladatai:
92181-5 910501
92192-5 932109
92312-7 910121
931102

Művelődési központok, házak tevékenysége
közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése
Közművelődési
könyvtári
tevékenység
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a művelődési
ház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
249/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratát 2012. november 1-jei hatállyal a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 25.
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Melléklet a 249/2012. (X. 25.) számú BVKt határozathoz:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1.
1.1.
1.2.

A költségvetési szerv neve:
Székhelye:
Telephelye:

1.3.

Intézményegysége:
Feladatellátási helyek:

2.

A költségvetési szerv besorolása:

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata

4.

Alapító szerv neve, székhelye:

4.1.

Alapításról rendelkező határozat száma:

4.2.

Közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye:

Városi Könyvtár
4110 Biharkeresztes, Kölcsey u.
Városi Művelődési Ház
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.

5.

Fenntartó neve és székhelye:

6.

Irányító szerv neve és székhelye:

7.

A költségvetési szerv működési köre:

Biharkeresztes Város Önkormányzata
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Biharkeresztes Város közigazgatási területe
Ártánd, Bedő, Bojt, Esztár, Kismarja,
Nagykereki, Körösszegapáti, Körösszakál,
Mezőpeterd, Told községek közigazgatási
területe a mozgókönyvtári feladatetellátás
tekintetében.

Városi Művelődési Ház és Könyvtár
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 8.
4110 Biharkeresztes Ady E. u. 12.
4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 7.
Mozgókönyvtári
feladatellátás
könyvtári
szolgáltató helyei:
4115 Ártánd, Templom u. 3.
4128 Bedő, Rákóczi u. 13.
4114 Bojt, Ady E. u. 5.
4124 Esztár, Kossuth u. 1.
4126 Kismarja, Bocskai u. 16-18.
4127 Nagykereki, Bocskai Várkastély
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 50.
4136 Körösszakál Piac tér 1.
4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.
4117 Told, Kossuth u. 28.
Közművelődési intézmény

A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdésében
és Biharkeresztes Város közművelődési
feladatairól szóló BVKt. rendelet 3. §-ában
felsorolt közösségi, közművelődési feladatok
ellátása.
A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdése
alapján nyilvános könyvtári ellátás.
Biharkeresztes Város Önkormányzata
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
-
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8.

KSH által kiadott gazdasági TEÁOR
meghatározott besorolás:
93.29
Szakágazat száma:
932 900

’08-ban
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

A költségvetési szerv szakfeladatai:

9.

10.
11.

12.

13.

910501

közművelődési tevékenységek és támogatásuk

932109

egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

910121

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A magasabb vezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A megbízás határozott időre, 5 évre adható.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó.
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, személyi juttatások,
munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai
felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat megállapodás alapján Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának
rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
198 hrsz-ú Biharkeresztes, Hősök tere 12. sz. alatti ingatlan
723 hrsz-ú Biharkeresztes, Kölcsey u. 7. sz. alatti ingatlan
9/1. hrsz-ú Ártánd, Templom u. 3. alatti ingatlan
106/1 hrsz-ú Bedő, Rákóczi u. 13. alatti ingatlan
57/1 hrsz-ú Bojt, Ady E. u. 5. alatti ingatlan
749 hrsz-ú Esztár, Kossuth u. 1. alatti ingatlan
2 hrsz-úKismarja, Bocskai u. 16-18. alatti ingatlan
610/1 hrs-ú Nagykereki, Bocskai Várkastély ingatlan
303 hrsz-ú Körösszegapáti, Kossuth u. 50. alatti ingatlan
200 hrsz-ú Körösszakál Piac tér 1. alatti ingatlan
17 hrsz-ú Mezőpeterd, Jókai u. 2. alatti ingatlan
180 hrsz-ú Told, Kossuth u. 28. alatti ingatlan
A vagyon feletti rendelkezés:
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon
rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti
bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos
közgyűlési rendelet szerint kell eljárni.
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Záradék: Az alapító okiratot Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
249/2012. (X. 25.) számú BVKt határozatával elfogadta.
Biharkeresztes, 2012. október 26.
P.H.
Barabás Ferenc
polgármester

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 3) számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
250/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Városi Művelődési Ház és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
aláírására.
Felkéri az Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a képviselő-testület
döntésének megfelelően az alapító okirat módosításával kapcsolatos változásjelentést a
Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felelős: a bejelentésért: az Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda vezetője
az aláírásért: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:

az alapító okirat aláírására: 2012. október 26.
az adatváltozások bejelentésére: 2012. november 7.

Felkéri az Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a döntésről az érintett
költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője
2012. október 27.

5. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Együttes ülésen
tárgyalták az előterjesztést, a szociális bizottság és településfejlesztési bizottság elfogadásra
javasolja.
Örül neki, hogy megszületik az időpont, sokan kérdezték már. Reméli, el is jönnek az ülésre,
nemcsak az utcán vitatják meg a dolgokat.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: A közmeghallgatás november 26-án 17 órától lesz, a téma az
előterjesztésben olvasható. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
251/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közmeghallgatást
2012. november 26. napján 17.00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a
közoktatásról, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi
alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 25.

6. Előterjesztés körzeti védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügy Bizottság
megtárgyalta a napirendet, egy pályázat érkezett. Örülnek, hogy a pályázat a kiírásoknak
megfelel, a pályázót mindenki ismeri. Elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Valóban egy pályázat érkezett az álláshelyre, várták is a
pályázatot. Szarvas Brigitta pályázó az ülésen jelen van. A pályázat a kiírásnak mindenben
megfelel. Az SZMSZ szerint személyi kérdésekben titkos szavazással döntenek. Az SZMSZ
szabályozza, hogy a szavazatszámláló bizottság feladatát az ügyrendi bizottság látja el.
Elkészült a szavazólap, ismerteti tartalmát. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
szavazólapot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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252/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város körzeti
védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázatának elbírálására vonatkozó döntés
szavazólapját a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a 252/2012. (X. 25.) számú BVKt határozathoz:

Szavazólap
Biharkeresztes Város körzeti védőnői munkakör betöltésére irányuló pályázati kiírására
beérkezett pályázat alapján
Szarvas Brigitta Erzsébet kinevezését:

támogatom 
nem támogatom 

Szavazni a pályázó neve melletti négyzetbe tett „X” jellel lehet.
Érvénytelen a szavazat, ha egyik nézetben sincs, vagy minden négyzetben van jelölés.
-.-.-.-.-.-.-

Barabás Ferenc polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.
Szünet után.
Gyökös Zoltán szavazatszámláló bizottság elnöke: A titkos szavazás megtörtént, a bizottság
elvégezte a munkáját. Az urában 6 szavazólapot találtak, mely közül mind a 6 érvényes volt,
mind a hat támogatta Szarvas Brigitta kinevezését. A bizottság megállapította, hogy a
szavazás érvényes, és eredményes volt.
Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e azzal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
253/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzeti védőnői
munkakörbe Szarvas Brigitta Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 10. szám
alatti lakost határozatlan időre kinevezi.

11

Szarvas Brigitta Erzsébet illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
- Garantált illetmény:
- területi pótlék:

122 000 Ft
7 500 Ft

Összesen:

129 500 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

felhatalmazza

a

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Szarvas Brigitta pályázó: Köszöni a képviselő-testület bizalmát. Igyekszik munkáját a legjobb
tudása szerint végezni.
7. Előterjesztés Védőnői körzetek, ellátási területek módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztés, az ellátási területek
módosításával egyetértenek.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A védőnői körzeteket felülvizsgálták. A védőnők tettek
javaslatot a fenntartónak, a bizottság megtárgyalta, az újonnan kinevezett védőnő elfogadja az
ellátási területet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
254/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a védőnői
körzetek, ellátási területek módosítására tett javaslatot és azt - 2012. november 1.
napjától kezdődően -, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés d) pontjában és a (2) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva, a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. november 1.
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8. Előterjesztés a „kazánprogram” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Együttes ülésen tárgyalták a napirendet. Önerő
nem szükséges, két embernek közel egy évre munkát tudnak biztosítani. A bizottság tagjai
támogatják az előterjesztés elfogadását.
Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, nyer a pályázat. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
255/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a meghirdetett
kazánprogram támogatására.
A pályázat 100%-os támogatottságú, így önkormányzati önrész nem szükséges.
A pályázat összköltsége:
Pályázat támogatási összege
Önerő:
Felelős:
Határidő:

7.827.799.- Ft
7.827.799.- Ft
0.- Ft

Barabás Ferenc polgármester
2012. 10. 25.

9. Előterjesztés „Magyar-román határmenti befektetés-ösztönzési együttműködés”
című pályázat megvalósításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: A pályázat pozitívuma, hogy a BNV-n egy standon
Biharkeresztes bemutatkozott. Befektetőket akkor várhatnak, ha meg tudják mutatni
magukat. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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256/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata megelőlegezi a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program kereteiben megvalósuló „Magyar-román határmenti
befektetés-ösztönzési együttműködés” pályázatának kiadásait.
A képviselő-testület a 16.509.- € költséget Biharkeresztes Város Önkormányzata 2012.
évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

10. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat területén szilveszteri tűzijáték
termékek forgalmazása céljából terület bérléséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
257/2012. (X. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ad Astra Pirotechnikai
Kft. (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 3/9.) kérelmét megismerte, a piacterület
bérbeadását szilveszteri tűzijáték termékek forgalmazása céljából a 2012. 12. 27. és
2013. 01. 05. közötti határozott időtartam vonatkozásában támogatja.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetőjét, hogy a vállalkozással a bérleti szerződést megkösse.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. november 5.

11. Különfélék
Tájékoztatás, kérdések, felvetések
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai nap folyamán
megtörtént a buszforduló forgalomba helyezése. A különböző szakigazgatási szervek jelen
voltak. Sikerült elérni, hogy legyen élhetőbb a város. A buszállomás esztétikus, az igényeknek
megfelelő. Többször járt ott a napokban, tapasztalata szerint sokan használják az épületet.
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Kötött megállapodást a határrendészeti kirendeltséggel, ellenőrzést fognak tartani időnként.
Fontos feladat, hogy megőrizzék az állagát.
Sándor Péter polgárőr: Vállalják, hogy minden éjjel a szolgálatukban ellenőrizni fogják.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a polgárőröknek, biztosan hasznos lesz.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a játszótereken a munkálatok folyamatban vannak, a jövő
héten már a játékok használhatók lesznek.
Harsányi Csaba képviselő: Nagyon örülnek az Irinyi utcán lakók is a játszótérnek, a közelben
nem volt, köszönetüket tolmácsolja.
Gratulál Polgármester Úrnak a nyugdíjasok napján kapott kitüntetéséhez.
Barabás Ferenc polgármester: Valóban kapott kitüntetést, mert a nyugdíjasok tevékenységét
támogatta, de úgy érzi nem az övé az érdem, hanem a képviselő-testületé. Azon dolgoztak,
hogy az igények kielégítését teljesítsék, apró figyelmességről volt szó, szállítási lehetőséget
biztosítottak, rendezvényeken előadókat hívtak, az idősek klubjában tájékoztatták az időseket.
Csapatmunka volt, Biharkeresztes Város Képviselő-testülete munkájának az elismerése,
gratulál.
Harsányi Csaba képviselő: Nagyobb érdeme Polgármester Úrnak van, minden helyen nem
vesz mindenki részt. Még egyszer gratulál.
Járdaszakaszok felújításával kapcsolatosan, az Arany János utcán van egy szakasz, amit ki
kellene javítani. Van-e rá lehetőség?
Barabás Ferenc polgármester: Amennyiben az időjárás engedi, folytatni kell, mindig azt a
szakaszt újítják fel, ami javításra szorul. A kistérségnek is köszönhető, hogy ilyen
lehetőséghez jutottak.
A fásítás meg fog valósulni a Tóth- faiskolával, szakmai tanácsot is adnak. Az E.On durva
csonkolásokat végez. Hétfőn történik a bejárás.
Harsányi Csaba képviselő: Köszönik a világítást az artézi kútnál.
Barabás Ferenc polgármester: Engedélyköteles az egyik oszlopról a másikra való áthelyezés,
azért húzódott el annyira.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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