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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én –
csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán képviselő
Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília Fehér Mályva HÖE elnöke
Dézsi Sándor bizottsági tag
Dr. Békési László háziorvos
Erdeiné Majoros Tünde bizottsági tag
Kapornai Judit tankerületi igazgató
Kiss Hajnalka Bocskai I. Gimnázium
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Mohácsi Imre bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag
Sáfrány Géza bizottsági tag
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Szabó Anikó Igazgyöngy Alapítvány
Veress Tamás Igazgyöngy Alapítvány
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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület
azzal a sorrendi változtatással, hogy a meghívóban szereplő 4. napirendet elsőként tárgyalják.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés nevelési és oktatási intézmények 2013/2014. tanévben/nevelési évben
folyó tevékenységéről szóló tájékoztatókhoz
2. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést é
rintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
3. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelethez
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjának értékelése
6. Előterjesztés a
Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014. pályázaton való
indulásról
7. Különfélék

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirend
1. Előterjesztés nevelési és oktatási intézmények 2013/2014. tanévben/nevelési évben
folyó tevékenységéről szóló tájékoztatókhoz
2. 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
3. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés a
közterületek
elnevezéséről,
valamint
az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló önkormányzati rendelethez
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjának
értékelése
6. Előterjesztés a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014. pályázaton
való indulásról
7. Különfélék
Tárgyalta napirend

1. Előterjesztés nevelési és oktatási intézmények 2013/2014. tanévben/nevelési évben
folyó tevékenységéről szóló tájékoztatókhoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az oktatási bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke: Bizottságuk
megtárgyalta az előterjesztést. Megkapták a dokumentumokat. Megállapították, hogy az
intézmények a 2013/14. évben is nagy munkát végeztek, sikeres és eredményes évet
tudhatnak maguk mögött. A bizottság köszönettel fogadja valamennyi beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Megköszöni valamennyi közoktatási, köznevelési intézmény
tevékenységét. Szép dolog, hogy ilyen kis városnak ennyi oktatási intézménye van. Egyes
tehetségígéretek helyben igénybe tudják venni a szolgáltatást. Gondol itt arra, hogy van
művészeti iskola, sokat profitálhatnak az Igazgyöngy tevékenységéből. Van két általános
iskola, van középiskola. Reméli a középfokú oktatási intézmény hosszú időn keresztül meg
fog maradni. Mozgalmas volt az intézmények számára a 2013/14. tanév, hisz olyan
átszervezésen mentek keresztül, ami nem kis energiát igényelt elsősorban a vezetőktől. A
járásban Biharkeresztes Önkormányzata az egyetlen önkormányzat, aki bevállalta az iskola
működtetését. Felújították az intézményt, hittek abban, hogy továbbra is magukénak érzik.
Számoltak vele, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül több segítséget tudnak nyújtani a
környezet rendben tartására, nagyobb figyelmet tudnak fordítani. Jó néhány
biharkeresztesinek ezáltal biztosítottak munkát. Az átalakítás kisebb-nagyobb zökkenőkkel
végbement. Örül, hogy az általános iskola a berettyóújfalui tankerülethez került, a közelsége
sokat segít az adminisztrációs munkák leegyszerűsítésén. Kérték a Gimnázium Igazgatóját a
tájékoztatásra, Ő elő is készítette a beszámolót, de adminisztrációs okok miatt mégsem tudják
tárgyalni. Reméli a következő képviselő-testület sort keríthet rá. A tankerületi Igazgató
Asszonyhoz intézi a következő kérdést: A pedagógiai szakszolgálati feladatellátásáról milyen
elképzelésük van? Nagyon érzékenyen érinti a települést és fontos számunka, mert sok a
rászoruló gyerek aki segítségre szorul.
Kapornai Judit tankerületi igazgató: Üdvözli az ülés résztvevőit. Köszöni a kérdést és a
Polgármester Úr kedves szavait. A szakszolgálati feladatellátás valóban érzékeny pont a
feladatellátásban. A járási tankerületek feladatellátásához csak az utazó gyógypedagógushálózat tartozik. A szakszolgálati feladatellátás teljes átalakításra került, s ezek a feladatok a
megyei fenntartású intézményhez tartoznak. Az új intézmény 2014 szeptemberében állt fel.
Tavalyi évben a debreceni tankerület is arra a megállapításra jutott, hogy nem tudott
megfelelően működni ez a rendszer. Nagyon sok gyermek igényelt volna ellátást, sokkal
kevesebb szakemberük van. Ebben az évben új alapokra szeretnék helyezni a működést, a
járási tankerületet is bevonnák. A koordinációjukat kérik abban, hogy a járás területén
egyenletes ellátást szervezzenek meg, azonban annyi szakemberrel nem rendelkezik a
tagintézmény, hogy a feladatellátást tudják teljesíteni. Részben egyenletes munkaszervezéssel
október 1-jétől igyekeznek bekapcsolódni, remélhetőleg javulni fog a tavalyi évhez képest a
feladatellátás.
Zsilinyi László képviselő: Az iskolabusszal kapcsolatosan végleges a döntés, célszerűbb
lenne, ha az iskolabusszal járnának továbbra is a gyerekek iskolába.
Kapornai Judit tankerületi igazgató: Irányelvként, első feladatukként az került
meghatározásra, hogy a volánnal állapodjanak meg, ha arra van lehetőség. Külső

szolgáltatóval, ha olcsóbb vagy nincs tömegközlekedés az adott települések között. Így
indultak az átvételkor a szervezéssel. Először a volánnal tárgyaltak. A tankerület megvásárolja
a bérletet, a gyerekek ingyen utazhatnak. Tankerületi szinten havi 148.860 Ft-ba kerül, eddigi
szerződés a társulás buszával való szállítás bruttó 1.012.000 Ft volt. A nagy összegű
különbség miatt kényszerülnek erre a megoldásra. A különbözet előteremtése jelent
problémát, ebben úgy tudja Polgármester Úr kezdeményezett lépést. Havonta vásárolják a
bérletet, ha közelíteni tudnának a megoldáshoz, van lehetőség. A havi 800 E Ft különbözetet
nem látják honnan lehetne előteremteni.
Barabás Ferenc polgármester: Vannak próbálkozásaik az iskolabusz visszaállításával
kapcsolatosan. Országgyűlési Képviselő Úrral és Kormánymegbízott Úrral felvette a
kapcsolatot a témában. A polgármester kollégák is támogatják az iskolabusz visszaállítását, ha
szükséges anyagiakkal is hozzájárulnak. A volán azért tud ilyen áron szállítani, mert a
diákbérlet 90 %-os állami támogatásban részesül. Ilyen érveket is próbált előadni. Reméli,
hogy rövid időn belül találnak megoldást, ami mindkét fél számára elfogadható lesz.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Örül, hogy ilyen széles spektrum működik a
városban, minden lépcsőfok megtalálható. Különböző művészeti ágakban tevékenykedhetnek
a gyerekek. Minden intézménynek megköszöni a gyerekek érdekében végzett szakmai és
minőségi munkát.
Barabás Ferenc polgármester: Nagy érdeklődéssel olvasta a beszámolókat, szeretne gratulálni
az eredményekhez. Nagyon magas színvonalú munka folyik. Ha végig olvassák az
Igazgyöngy tájékoztatóját, a második részében látható, kik azok a gyerekek, akikkel ezeket az
eredményeket elérik. Azt gondolja, hogy valamennyi településnek a sok szociális ellátás, amit
a nevelő munkán kívül még ellát az intézmény, az nagyon fontos, szép dolog. Reméli az
ösztöndíjprogramban résztvevő gyerekek és a család is rászolgál a tandíjra, kívánja, hogy a
támogattok száma növekedjen. Így több nehéz körülmények között élő gyereknek lehetősége
lesz a tehetsége kibontakozására. Köszöni tevékenységüket.
Veress Tamás Igazgyöngy Alapítvány: Köszönik, hogy itt dolgozhatnak, remélik az
együttműködés továbbra is gyümölcsöző lesz.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatókat,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Gárdonyi Zoltán Református Általános
iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az „Igazgyöngy” Alapfokú Művészeti Iskola
2013/2014. tanévben folyó tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
142/2014. (IX. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Gárdonyi Zoltán

Református Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az „Igazgyöngy”
Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben folyó tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 25.

Kapornai Judit tankerületi igazgató az ülésről távozott.
2. 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: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A két ülés közötti
jelentés 2. pontjához kapcsolódóan elmondja, hogy van egy konkrét elképzelés Nagyvárad és
Biharkeresztes között a határon átnyúló együttműködés keretében kórházi szolgáltatás
megvalósítására. Már kétszer is jártak Biharkeresztesen azok, akik szeretnék megvalósítani.
Feltételezhető, hogy komoly a szándékuk. Benyújtják a pályázatot, amennyiben sikeres lesz,
kórház is lehet Biharkeresztesen. Területet keresnek. Egyelőre megtervezik aztán benyújtják a
pályázatot.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
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:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
143/2014. (IX. 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
2014. szeptember 25.

3. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy működési zavarok nem voltak, a közüzemi számlákat, béreket ki tudták
fizetni.

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
144/2014. (IX. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 25.

4. Előterjesztés a
közterületek
elnevezéséről,
valamint
az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló önkormányzati rendelethez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a rendelet megalkotását.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes ülésen
tárgyalták a napirendet, a pénzügyi és az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Zsilinyi László képviselő: Beszéltek már róla régen is, hogy nincs rendben a házszámozás,
arról volt szó, hogy felmérik, milyen költséggel jár a rendbetétel.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A Kormányhivatal tette kötelezővé a rendelet megalkotását.
Amit eddig is alkalmazott a lakosság szokásként azt tartalmazza a rendelet-tervezet. Ami
újdonságot jelenthet, az utcanév megváltozására vonatkozó kezdeményezés. A
kezdeményezők közül nem zártak ki senkit. Maga az elnevezés megváltoztatása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
Barabás Ferenc polgármester: Kötelező feladat a rendeletalkotás. Mos már lesz egy rendelet,
amit végre kell hajtani, ez részben jó. Többször szembesülnek azzal, hogy a földhivatali

nyilvántartás nem azonos a valóságban lévő házszámmal. Ezeket a rendelet szerint rendbe kell
tenni. A szándék az, hogy korrekt tájékoztatást nyújtsanak az utcanevek és a házszámok is.
Van egy kimutatás arról, hogy melyik utcán melyik házszámozás nem egyezik a földhivatal
térképeivel. Ha rendbe rakják, bizonyos kellemetlenségekkel fog járni, de ez a következő
testület feladata lesz. Ehhez valamilyen segítséget nyújtani kell, hogy ne kerüljön sokba az
embereknek.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közterületek elnevezéséről, valamint az
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
szóló rendelet-tervezetet.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
A rendelet hatálya és célja
1. §
(1) A rendelet hatálya Biharkeresztes Város közigazgatási területén lévő közterületekre,
ingatlanokra az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
(2) A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás
megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a város működéséhez szükséges
helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében, valamint hogy a közterületek
elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során
érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedésitájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.
(3) Biharkeresztes Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e
rendelet szabályai szerint lehet.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:

a.) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2.§ 13. pontja alapján a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván.
b.) Közterület elnevezése: az (1) bekezdésben meghatározott közterületeknek előtagból
(személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz,
sétány, dűlő, árok) álló neve, amely név a közterületek megjelölésére, a földrajzi
azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.
c.) Építési telek: a város belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal
rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó- és
üdülőtelek.
d.) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági
vagy egyéb rendeltetésű épület.
e.) Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület.
f.) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan
térbeli beazonosítását szolgálja.
g.) Településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg
kialakult és elkülönülő területrész.
A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok
3. §
(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú,
és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és
megváltoztatása Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik.
(2) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg
kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 5 éven belül nem lehet
megváltoztatni. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz
külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
(3) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az
elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
4. §
(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek
előtagját.
(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(3) Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A
közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.
5. §
(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni Biharkeresztes város
jellegére, a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.

(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az
emlékállító utcanevekkel szemben.
6. §
(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát
követő 10 év múltán kerülhet sor.
(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell
arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
a.) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
c) akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult
Biharkeresztes egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai
7.§
(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:
a) polgármester
b) Képviselő-testület bizottsága,
c) helyi önkormányzat képviselője,
d) Biharkeresztes város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
e) Biharkeresztes város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkező jogi személy.
(2) A javaslatokat a Képviselő-testület Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
véleményezi.
(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását
megelőzően 8 napra a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján ki kell
függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Biharkeresztes Város Önkormányzatának
hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés
időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni
kell.
(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell
tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: a járási okmányirodát, földhivatalt,
rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a köznevelési intézményeket, és a
közmű-szolgáltatókat.
(5) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést
feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva
az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött
vagy alatt kell elhelyezni.
Közterületnevek megszüntetése
8. §
(1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével
külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület
határozatával megerősíti.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint
címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

vezetett

Házszámozás
9. §
(1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele
érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel
(utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és
hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.
(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható
táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem
ismétlődő házszám tartozik.
(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon
kell elhelyezni.
(4)Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik
– a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének alátörésével.
Eljárási szabályok
10.§
Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.
11.§
A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
A névtáblák elhelyezésének szabályai
12.§
(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy
külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles.
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat
gondoskodik.
13.§
(1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell
helyezni.
(2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a
változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell
hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell
elhelyezni.

Házszámtábla elhelyezésének szabályai
14.§
(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható
módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának
elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog
megszerzésétől számított 30 napon belül.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.
Lakcímrendezés
15.§
Amennyiben a Biharkeresztes Város Önkormányzata által az adott ingatlanra megállapított
házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a
lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a
helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.
Záró rendelkezés
16.§
E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. szeptember 26. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjának
értékelése
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.

Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes ülésen
tárgyalták a napirendet, a pénzügyi és az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen elhangzottak a vélemények. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat
2010-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának értékelését elfogadta.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
145/2014. (IX. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város
Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának értékelését
elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 25.

6. Előterjesztés a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014. pályázaton
való indulásról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes ülésen
tárgyalták a napirendet, a pénzügyi és az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Barabás Ferenc polgármester: Az együttműködésből a település csak profitálhat. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az önkormányzat a járási székhely Berettyóújfalu Város Önkormányzata által
benyújtandó a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014. pályázat elnyerése esetén, a pályázati program
megvalósításában együttműködik a pályázóval.
2.
A pályázat célja a Berettyóújfalui járás települési önkormányzatai által elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység, a
helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati programban való
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
146/2014. (IX. 25.) számú BVKt határozat:
4. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az önkormányzat a járási székhely Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által benyújtandó a Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014.
pályázat elnyerése esetén, a pályázati program megvalósításában együttműködik a
pályázóval.
5. A pályázat célja a Berettyóújfalui járás települési önkormányzatai által elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs
tevékenység, a helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és
megerősítése.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati programban való
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés UEFA Futsal Kupa belépőjegy vásárlására
Barabás Ferenc polgármester: Berettyóújfaluban 2014. október 2-án, 3-án, 5-én
megrendezésre kerülnek az UEFA Futsal Kupa 6. csoportmérkőzései. Javasolja, hogy az
eseményre 15 db napijegyet vásároljon az önkormányzat. Bízzák meg az oktatási
intézményeket és a Sportegyesületet, hogy osszák ki az arra érdemes személyeknek. A
bizottságok támogatták a javaslatot.

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfaluban 2014. október 2án, 3-án, 5-én megrendezésre kerülő UEFA Futsal Kupa 6. csoportmérkőzéseire 15 db
napijegyet vásárol a 2014. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. október 5.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
147/2014. (IX. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfaluban 2014.
október 2-án, 3-án, 5-én megrendezésre kerülő UEFA Futsal Kupa 6.
csoportmérkőzéseire 15 db napijegyet vásárol a 2014. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. október 5.

K/2. Hozzászólások
Barabás Ferenc polgármester: Véget ér egy önkormányzati ciklus, amely adott
valamennyiüknek elegendő munkát. Minden képviselő társának megköszöni a munkát, jó volt
együtt dolgozni. Igazi jó csapat volt, olyan vonatkozásban, hogy ki tudták egészíteni egymást,
vannak gyengeségeik, erősségeik. Elsősorban ennek köszönhető, hogy büszkén állhatnak fel,
büszkén mondhatják el azt, amit a választóknak négy évvel ezelőtt megígértek, annak 90 %-át
teljesítették. Ha kimennek a településre, látható, hogy a közintézmények kívül-belül
megújultak. Erre volt lehetőségük. Ebben az önkormányzati ciklusban a pályázatok
elsősorban az intézményhálózatok és településközpontok rendezésre lettek kiírva. Másik
„nagy falat” a közfoglalkoztatás. Kaptak kritikát, de ez velejár a munkával. A vállalkozások
területén nem látványos a fejlődés, de létesültek munkahelyek Biharkeresztesen. A kondi
gépeket felújító cég, ma már gépeket gyárt, 20 embert foglalkoztat. A BIM-PELL
Biharkeresztesre költözött be a biharkeresztesieknek ad munkát, másrészt iparűzési adót is itt
fizetnek. Jó érzéssel tölt el mindenkit, hogy megújult az iskolaépület, van közösségi ház, a
kerékpárút épül, az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épülete is felújításra került. Ez annak
volt köszönhető, hogy tudtak együtt dolgozni, nem folytak a testületi üléseken politikai
csatározások, hanem mindig az itt élő emberek érdekeit nézték, mindig a többség érdeke
mellett tették le voksukat. Köszöni munkájukat, kívánja azt, hogy még sokáig vegyenek részt
a közéleti munkában, azt gondolja, ez a településen élőknek is érdeke. Átadja a névre szóló
emlékplaketteket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A képviselő-testületi tagok nevében megköszöni
Polgármester Úr négyévi munkáját, ez nem az első ciklus volt, azt szeretné, ha nem is az
utolsó lenne. Folytassa tovább Biharkeresztes érdekében a munkát, ismeri terveit, de
mindnyájan ismerik, mindig nyíltan beszélt a tervekről, sikerekről, még a kudarcokat is
megosztotta a testülettel. Mindig azt érezhették, hogy együttes munkát kíván végezni.
Tényleg igazi csapatjátékos, ugyanakkor nagyon jó vezető, nagyon jó városvezető. Ahogyan

bizottsági ülésen elhangzott, valóban a gazdasági program teljesülését jobban kell publikálni,
véleménye szerint is. Tényleg 90 %-át sikerült a tervezett ciklusprogramnak végrehajtani.
Ugyan nagyon jól esett Polgármester Úr szava a testületi munkáról, de elsősorban
Polgármester Úr lobbi tevékenysége, munkája, pályázata volt a meghatározó. Véleménye
szerint nem utolsó sorban, de a hivatali dolgozóknak és a városnak is jó vezetője. Nagyon jó
egészséget kíván. Maga részéről szeretné, ha ugyanez az irány folytatódna, ugyanezzel a
lendülettel, egészséggel tudná folytatni Polgármester Úr ezt a munkát, hogyha a város
lakossága szavazatával ezt majd igazolja, ezt kívánja. Átadja az emlékplakettet.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni az elismerő szavakat, erre tettek esküt.
Zsilinyi László képviselő: A képviselői munkához mindig olyan anyagot kaptak,
köszönhetően a hivatal dolgozóinak, az irodavezetőknek, Jegyző Asszonynak, Aljegyző
Úrnak, ami tényleg abban segített, hogy átlássák a dolgokat. Amikor az eredményekről
beszélnek, el kell mondani, hogy nagyon sok előterjesztést kaptak, melyet köszönettel vettek,
ezt a képviselő társai nevében is mondhatja.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester
a ciklus utolsó soros testületi ülését bezárja.
Kíván mindenkinek további jó munkát, erőt, egészséget.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

