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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án
(csütörtök) 17 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala konferencia
termében megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Dani Béla Péter képviselő
Meghívottak, vendégek:
Csige János COLAS ÚT Zrt.
Csizmadia Tímea védőnő
Dr. Kovács Kornél állatorvos
Dr. Péter Sándor r.alezredes Határrendészeti Kirendeltségvezető
Horváth Károly Debreceni Vízmű Zrt.
Kiss Józsefné intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Hatósági irodavezető
Nagy Erika védőnő
Nagy Zsolt esperes
Szarvas Brigitta védőnő
Tiszó Sándorné Pénzügyi irodavezető
Venyige Csaba Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrt
valamint

kb. 100 fő biharkeresztesi lakos

Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – köszönti az ülés részt vetőit,
meghívott vendégeket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
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1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

az alapcélok teljesüléséről,
az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról,
a városfejlesztésről, városrendezésről,
a köznevelésről, közművelődésről, sportról,
a szociális ellátásokról,
az egészségügyi alapellátásról,
környezetvédelemről.

Különfélék

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

az alapcélok teljesüléséről,
az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról,
a városfejlesztésről, városrendezésről,
a köznevelésről, közművelődésről, sportról,
a szociális ellátásokról,
az egészségügyi alapellátásról,
környezetvédelemről.

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
•
•
•
•
•
•
•
•

az alapcélok teljesüléséről,
az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról,
a városfejlesztésről, városrendezésről,
a köznevelésről, közművelődésről, sportról,
a szociális ellátásokról,
az egészségügyi alapellátásról,
környezetvédelemről.

Barabás Ferenc polgármester ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját,
bemutatja a diákat.
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•

Kérdések és válaszok

Kéri a jelenlévőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Darai Kálmán Toldi utcai lakos: A lakosság körében az a hír járja, hogy a betonüzemet
megvásárolta az önkormányzat és átvette a dolgozókat. Miből vette és mit gyártanak ott? Már
máskor is felvetette, hogy az állatmérleget idegen tulajdonra tették, szétdarabolták, elhordták.
Újra fel lesz állítva? Át kellett volna gondolni, mikor megvették. A temető hogyan van kiadva
vállalkozásba? A tulajdonos az önkormányzat, az üzemeltető a vállalkozó. Miért kell
hozzájárulni 35 E Ft-tal a temetéshez, ha igaz, amit mondanak. Egy gondnokkal miért nem
lehetett megoldani? Az emberek szegények. A vízelvezetés problémája továbbra is fennáll.
Az utolsó házig szépen megcsinálták, a víz el nem folyik. Ki kell menni, meg kell nézni. A
bicikliút szégyellni való, méteres gazban volt. Kiküldtek egy közmunkást, aki belesepri az
árokba a méteres gazt, ez a takarítás. Buszmegállót kért a Told felé lakó családok részére.
Nem tudja megérteni, nem parkolóval kérték, nem valósult meg. A bicikliút megvalósításával
lesz hátrány, a piactérnél az árkot betemették. A csatorna kitakarítása az adózók költségéből
fog történni? Egyre nehezebben élnek az emberek a városban akár cigány, akár magyar.
Szociális boltnak helye lenne a városban, más faluban van. Kedvezményesen kellene adni az
élelmiszert. Nehéz megélni, egyre nehezebb. Van bolt, tessék üzemeltetni, nem kiadni kell.
Dumitrescu Kornél István Osváth Pál utcai lakos: Meghallgatva a beszámolót, egy év
számokban. Az önkormányzati honlapra nem azt kellett volna feltenni, amit megvalósítottak,
hanem azt, amit nem. Három éve lakik Biharkeresztesen, semmi nem épült itt. Ha nem tudnak
munkahelyet teremteni, meghal a település. Az önkormányzat aktivitását növelni kell, meg
kell mondani miért nem csinálták meg.
Mohácsi Imre RomaNÖ képviselő, Széchenyi utcai lakos: Minden ember dolgozik, aki él és
mozog, nem fedi a valóságot, amit az előző hozzászóló mondott.
Barabás Ferenc polgármester: A feladat az volt, hogy számoljanak be a képviselő-testület ez
évi munkájáról.
Lovas Imréné Kolozsvári utcai lakos: A szomszédságában ismét állandóan fűrészelik a fát,
nem tud pihenni a zajtól. Kéri, vizsgálják felül.
Barabás Ferenc polgármester: A problémákat meghallgatják, örül, ha felvetik. A
betonüzemmel kapcsolatosan téves az információ, nem vették meg. Kistérségi startmunka
keretében dolgoznak az emberek. Ez a fórum nem a jövőről szól. Az állatmérleg megvan, nem
szedte szét senki, lakossági igényre vásárolták. Van céljuk vele, zárható helyen van. A temető
üzemeltetésére nyílt pályázat volt, egy érkezett, ami a pályázati kiírásnak megfelelt. Amíg
nem vállalkozó üzemeltette a temetőt, addig az önkormányzat fizetett, most pedig a
vállalkozó tett vállalásokat.
Dr. Juhász Marica jegyző: A 35.000 Ft fizetésével kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy a
temetőrendelet 1. számú mellékletében szerepel a létesítmény igénybevételi díj, amit a
vállalkozónak kell megfizetni, aki a szolgáltatást ellátja.
Barabás Ferenc polgármester: A belvíz elvezetés nagy probléma, tisztában van vele, meg kell
oldani. A Toldi út a Közút kezelésében van. Az Irinyi-Bocskai utcán akkor tudják megoldani,
ha a feltétel biztosítva lesz, nem pénz hiánya. Volt megoldási javaslatuk, amit az ott élők nem
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fogadtak el. Megoldás az lesz, ha az egész városban megvalósul a belvíz elvezetés. A
buszmegállóval kapcsolatosan beszélt a Volánnal, a Toldi buszjegy árát kell kifizetni, aki
igénybe veszi a szolgáltatást. Nem hiszi, hogy erre vállalkoznának. A kerékpárutat még nem
vette át az önkormányzat, azt, hogy biharkeresztesiek dolgoznak mellette, az jó. A
munkanélküliség az egész országban probléma. A munkahelyteremtést segítette az
önkormányzat, van ahol 10-ről húsz főre bővült a foglalkoztatás. Kenyérüzem megvalósult,
épül a tejbolt. A Volánpackkal folyamatos az együttműködés. Legnagyobb foglalkoztatási
lehetőség a közfoglalkoztatás, ezzel élnek, ha adódik újabb lehetőség, élni fognak vele. Lovas
Imréné felvetésére elmondja, hogy Aljegyző Úr több esetben eljárt az ügyben, meg fogja tenni
ismét. Az emberek fegyelmezetlenek. A megélhetés fontos, de a mások nyugalma is.
Darai Kálmán Toldi utcai lakos: A kamionforgalom még mindig probléma az utcájukban.
Mikor tudják nyugodtan nyugalomra hajtani a fejüket, mint más városlakók?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Kb. három hete találkoztak a hivatalban, felmerült a probléma,
akkor kért valamit, amit nem kapott meg. Birtokvédelmi eljárást tudnak indítani. Ígért
felvételt is, hozzá nem jutott el azóta sem. Mindig foglalkoztak a bejelentett problémával.
Szívesen várja a kérelmet, kivizsgálja, csak el kell jutnia hozzá.
Tóthné Szántó Margit Kossuth utcai lakos: A Kossuth utca végén lévő buszmegálló
áthelyezésre kerül?
Barabás Ferenc polgármester: Nem lesz áthelyezve a buszmegálló, erről még meg kell
állapodni a Közút felügyelősséggel, reméli meg tudják győzni őket.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadjáke a közmeghallgatás tájékoztatóját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapcélok teljesüléséről, az
önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről,
városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról,
egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 18.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
141/2014. (IX. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapcélok teljesüléséről, az
önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről,
városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról,
egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 18.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester megköszöni a
jelenlétet, a közmeghallgatás ülését bezárja.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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