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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-án –
csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Dr. Lingvay Csaba r.ezredes
Dr. Tóth Ferenc r.alezredes
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület,
sorrendi változással.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges
képviselő-testületi állásfoglaláshoz
2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról,
valamint a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről és a nemzetiségi
szavazókörben közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak póttagjainak
megválasztásáról
3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
4. Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
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5. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez
szükséges képviselő-testületi állásfoglaláshoz
2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról, valamint a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről és a
nemzetiségi szavazókörben közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak
póttagjainak megválasztásáról
3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
4. Előterjesztés a 2014.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez
szükséges képviselő-testületi állásfoglaláshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Zsilinyi László képviselő: Volt már a Képviselő-testület körében Dr. Tóth Ferenc r. alezredes
úr, elmondta elképzeléseit, a tájékoztató és az önéletrajz alapján, egyetért és támogatja
kapitányságvezetői kinevezését. Úgy gondolja megfelelő közbiztonság lesz Biharkeresztesen.
Dr. Lingvay Csaba r.ezredes: A vélemény a szavazatban fog megtestesülni. Nem pályázatról
beszélnek, olyan kerül kinevezésre, aki 18 éve végrehajtásban szerepel, gyakorlati ember,
tisztában van milyen nehézségekkel áll szemben. Nyugodt szívvel jelölték ki.
Harsányi Csaba képviselő: Szakmai szempont alapján lett kijelölve, szimpatikus, hogy
gyakorlati ember. Örömét fejezi ki. Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Tóth Ferenc r.alezredes: Rendhagyó testületi ülésen vesznek részt, nem szokták meghívni.
Ars poeticáját megfogalmazta, azt az utat járják. Reméli, már tapasztalnak jeleket,
Biharkeresztesen jól működő rendőrőrs volt, őrsparancsnokkal együtt, kiemelt figyelmet
fordít arra, azon dolgoznak, hogy így maradjon. Szerencsések, élhető településen élnek.
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Zsilinyi László képviselő: A gimnáziumban belügyi rendészeti osztály működik, kéri a
jövőben is támogassa iskolájukban ezt a képzést, amennyiben lehetséges.
Dr. Tóth Ferenc r.alezredes: A fiatalság a jövő záloga. Gyökeres változásokat rövid távon
nem lát. Maximális támogatásra számíthatnak, felajánlja, hogy egy-két óra, előadás tartására
szívesen rendelkezésre áll.
Barabás Ferenc polgármester: A legutóbbi találkozás óta tapasztalja a változásokat, sokkal
többet találkozik személyesen az állomány tagjaival, hetente bejönnek a hivatalba,
megkérdezik van-e probléma, segíthetnek-e. Ezt jónak tartja. Közterületen jelentős mértékben
megnövekedett a jelenlétük, ez is pozitívum. Köszöni munkájukat. Természetesen támogatja
továbbiakban is a rendőri munkát, Kapitány úrnak hasonló eredményes munkát kíván a
továbbiakban is. Biharkeresztesen hagyomány, hogy a kinevezésre váró vezetőt, amennyiben
kérik az önkormányzat véleményét meghívják arra a testületi ülésre, amelyen a képviselőtestület kialakítja álláspontját.
Harsányi Csaba képviselő: A kamera a rongálások megelőzésében segítene, de a bűnözési
hullám nem jellemző a településen. A rendőrség jelenléte fontos.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A térfigyelő kamera pályázat a jó statisztika miatt
nem nyert. Támogatja Dr. Tóth Ferenc r. alezredes Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
vezetőjévé történő kinevezését.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Tóth Ferenc r.
alezredes Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. augusztus 28.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
113/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Tóth Ferenc r.
alezredes Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. augusztus 28.

Dr. Tóth Ferenc r.alezredes: Köszöni a Képviselő-testület bizalmát.
Dr. Lingvay Csaba r.ezredes és Dr. Tóth Ferenc r.alezredes az ülésről távozott.
2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról, valamint a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről és a
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nemzetiségi szavazókörben közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak
póttagjainak megválasztásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti „A” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Biharkeresztes Város Helyi
Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Nagy Barnabás Endréné
Szabó István
Tokai Istvánné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kölcsey u. 32.
Biharkeresztes, Bethlen u. 46.
Biharkeresztes, Nagyvárad u. 5.

Póttagok:
NÉV
Kelemen János
Peer Jánosné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Széchenyi u. 53.
Biharkeresztes, Szacsvay u. 8.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság
tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
114/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Biharkeresztes Város Helyi
Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Nagy Barnabás Endréné
Szabó István

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kölcsey u. 32.
Biharkeresztes, Bethlen u. 46.
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Tokai Istvánné

Biharkeresztes, Nagyvárad u. 5.

Póttagok:
NÉV
Kelemen János
Peer Jánosné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Széchenyi u. 53.
Biharkeresztes, Szacsvay u. 8.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság
tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti „B” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Kovács Gyuláné
Szabóné Márki Ildikó
Rácz Imre
Záborszkyné Fercsák Klaudia
Szabácsikné Kiss Anett

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kinizsi u. 27.
Biharkeresztes, Szacsvay u. 16.
Biharkeresztes, Hunyadi u. 18.
Biharkeresztes, Akác u. 30.
Biharkeresztes, Arany J .u. 13.

Póttagok:
NÉV
Horváth Zoltánné
Petőné Kiss Éva

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kölcsey u. 1. 2/3
Biharkeresztes, Petőfi u. 9.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottság tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
115/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Kovács Gyuláné
Szabóné Márki Ildikó
Rácz Imre
Záborszkyné Fercsák Klaudia
Szabácsikné Kiss Anett

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kinizsi u. 27.
Biharkeresztes, Szacsvay u. 16.
Biharkeresztes, Hunyadi u. 18.
Biharkeresztes, Akác u. 30.
Biharkeresztes, Arany J .u. 13.

Póttagok:
NÉV
Horváth Zoltánné
Petőné Kiss Éva

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kölcsey u. 1. 2/3
Biharkeresztes, Petőfi u. 9.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottság tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti „C” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szavazókörökben
működő szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak szerinti személyek szavazatszámláló
bizottsági taggá történő megválasztásával egészíti ki:
01. számú szavazókör:
NÉV
Szabó Julianna

LAKCÍM
Biharkeresztes, Szacsvay u. 21/c.

03. számú szavazókör:
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NÉV
Kiss Józsefné
Szarvas Brigitta

LAKCÍM
Biharkeresztes, Alkotmány u. 2/a.
Biharkeresztes, Ady Endre u. 3-5.

05. számú szavazókör:
NÉV
Lovas Zoltánné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Széchenyi u. 107.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
116/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szavazókörökben
működő szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak szerinti személyek szavazatszámláló
bizottsági taggá történő megválasztásával egészíti ki:
02. számú szavazókör:
NÉV
Szabó Julianna

LAKCÍM
Biharkeresztes, Szacsvay u. 21/c.

04. számú szavazókör:
NÉV
Kiss Józsefné
Szarvas Brigitta

LAKCÍM
Biharkeresztes, Alkotmány u. 2/a.
Biharkeresztes, Ady Endre u. 3-5.

06. számú szavazókör:
NÉV
Lovas Zoltánné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Széchenyi u. 107.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
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Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti „D” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok
póttagjaivá választja a következő személyeket:
NÉV
Szabó Sándorné
Átyinné Pénzes Emília
Balogh Géza

LAKCÍM
Biharkeresztes, Bethlen u. 20.
Biharkeresztes, Arany J. u.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 75.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
117/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok
póttagjaivá választja a következő személyeket:
NÉV
Szabó Sándorné
Átyinné Pénzes Emília
Balogh Géza

LAKCÍM
Biharkeresztes, Bethlen u. 20.
Biharkeresztes, Arany J. u.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 75.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos
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3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Felvette a
kapcsolatot a vízművel. Minden víziközmű szolgáltatónak készíteni kell egy 15 éves tervet,
két részre kell bontani. Felújítás és pótlás a szolgáltató kötelessége, a költség is őt terheli. A
beruházási rész költsége a tulajdonost terheli. Elkészült a terv. Látható, hogy a beruházás
része érinti, terheli a várost. Megkereste Ányos József vezérigazgató urat, problémásnak látta,
hogy az önkormányzat költségvetését terheli, nem biztos, hogy biztosítani tudják. Átemelő
szivattyú cseréjét kell megoldani 2015-ben, értéke 800 E Ft. Ártánddal közösen viselik a
terhét. A 2016-19. évi tervvel kapcsolatosan elmondja, hogy nem biztos, hogy szükség van
egy 5 M Ft-os beruházásra. A terv nem kőbevésett, ami kötelező az a 2015-ös beruházás. A
többit évente újra kell tárgyalni. Felül lehet vizsgálni. 2020-29-ben is szerepel egy beruházás
szintén szivattyúkra. Vitatta, hogy a szivattyú beruházásnak minősül-e. Aztán Vezérigazgató
Úr meggyőzte, sajnos rendszer független elemnek minősülnek, cseréjét vagy pótlását a
tulajdonosnak kell biztosítani.
Harsányi Csaba képviselő: Ártándot és Biharkeresztest egyforma arányban terheli a költség?
Barabás Ferenc polgármester: Az ingatlanok számának arányában oszlik meg a költség. A
koncessziós díjból fedezni tudják, sem a lakosságot, sem az önkormányzatot nem fogja
terhelni az összeg.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti „A” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét a BK_AR_SZV
megnevezésű és a 21-19956-1-002-00-14 azonosító kóddal rendelkező vízi közmű rendszer
tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan, véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. augusztus 28.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
118/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét a
BK_AR_SZV megnevezésű és a 21-19956-1-002-00-14 azonosító kóddal rendelkező
vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan,
véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. augusztus 28.
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4. Előterjesztés a 2014.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A közmeghallgatás
témaköre nem kötött, de Biharkeresztesen van egy hagyománya, a helyhatósági választások
előtt kell megtartani.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást 2014.
szeptember 18. napján 17:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 18.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
119/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást
2014. szeptember 18. napján 17:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a
köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi
alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 18.

5. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melyet ismertet.
Kérte, hogy a Bocskai István Általános Iskola igazgatójával, és a Városi Művelődési Ház
vezetőjével egyeztessenek. Kérik ne kelljen nekik sem bérleti díjat fizetni, mivel az állam által
fenntartott iskola sem fizet bérleti díjat. A határozati javaslat szerint heti 2 alkalommal 3-3
órában térítésmentesen biztosítanák a sportcsarnok használatát.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sportcsarnok igénybevételére vonatkozó
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kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti két alkalommal 3-3 órában a Sportcsarnokot
térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. augusztus 28.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
120/2014. (VIII. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sportcsarnok
igénybevételére vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti két
alkalommal 3-3 órában a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. augusztus 28.

K/2. Kérdések, hozzászólások, tájékoztatás
Zsilinyi László képviselő: Tudomása szerint az iskolások szállítása megszűnt. Ki lesz
használva az iskolabusz? Mi lesz a sofőrrel és a kísérővel?
Az önkormányzat megkapta-e az egyéb támogatást?
Barabás Ferenc polgármester: Az iskolabusszal kapcsolatosan elmondja, hogy két nappal
ezelőtt szerzett tudomást a dologról, úgy, hogy a Berettyóújfalui Tankerület Igazgatójával
Irodavezető Asszony felvette a kapcsolatot. Ügyvezető Úr elkészítette a szerződést,
benyújtotta, válasz nem érkezett. Próbált érdeklődni, telefonon senkit nem ért el a Debreceni
Tankerületnél, próbálkozott személyesen is. Ezért kérték meg Irodavezető Asszonyt, hogy
kérdezze meg. A Berettyóújfalui Tankerület Igazgatója – az iskola új fenntartója - közölte,
hogy bérlettel fognak közlekedni menetrendszerinti járattal a gyerekek. Kérték az iskolától a
bérletvásárláshoz a névsort. Beszélt telefonon a Tankerület Igazgatójával, tájékoztatta, hogy
érthetetlenül áll a dolog előtt. A társulások létrejöttekor az az ígéret volt, hogy biztosítva lesz
az iskolabusz, a gyerekek kísérővel utazhatnak. A többcélú kistérségi társulás azért kapta a
buszt, majd átadta a városnak, hogy a bejáró tanulókat szállítsák vele. Érdeklődött, ez
országosan így van. A Tankerült Igazgatója nem tud semmit tenni. Kormánymegbízott Úrral
fog erről beszélni személyesen, és megkeresi Országgyűlési Képviselő Urat is a témában.
Államtitkár Asszonyt levélben fogja megkeresni. Nem tagiskoláról van szó, hanem három
településről járnak be a gyerekek több éve.
A támogatási igényt folyamatosan lehet benyújtani, most tudták megtenni. A kincstár
befogadta, 26 M Ft értékű számlát mellékeltek. Az eredményről még nincs tudomása.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy jogsegélyiroda fog működni Biharkeresztesen, a BESZI
épületében. Péntekenként 9-14 óráig ingyenesen lehet igénybe venni a szolgáltatást.
A kerékpárút építésével folyamatosan probléma van, az építési naplóba már nem fért be a
kifogás, így a mellékletében szereplő hibák kijavítását augusztus 15-ig kérték, semmi nem
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történt meg. Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr segítségét is kérni fogják, kártérítési igénnyel fognak
fellépni. Szeptember 1-jén kezdődik az iskola, a gyerekek használni fogják, félő, hogy baleset
történik. A kerékpártút még nincs olyan állapotban, hogy közlekedésbiztonsági szempontból
megfelelő legyen.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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