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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 18-án –
kedd – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke
– nemzetiségi szószóló
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
Fekete György
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Nagy Zsoltné Kiss Katalin
Németh Ernőné intézményvezető
Sáfrány Géza
Sándor Péter polgárőr-vezető
Seresné Kovács Anna
Tiszó Sándorné irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését 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:
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
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3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak
megválasztása
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
6. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei ingatlan hasznosításáról és azok
műszaki állapotáról szóló tájékoztatásra
7. Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez környezeti
hatásvizsgálatok elkészítéséről
8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői
pozícióinak betöltéséről
9. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
10. Előterjesztés Varga Ernő 4110 Biharkeresztes, Zöldmező u. 8. szám alatti lakos
kérelméhez
11. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
12. Előterjesztés
a
nemzetiségi
megállapodások felülvizsgálatára

önkormányzatokkal

kötött

együttműködési

13. Előterjesztés Nemzetiségi Konzultatív Tanács és Civil Tanácsadó
létrehozásáról szóló tájékoztatóhoz

Testület

14. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
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 Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak
megválasztása
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
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6. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei ingatlan hasznosításáról és azok
műszaki állapotáról szóló tájékoztatásra
7. Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez
környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről
8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában
ügyvezetői pozícióinak betöltéséről

álló

gazdasági

társaságok

9. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
10. Előterjesztés Varga Ernő 4110 Biharkeresztes, Zöldmező u. 8. szám alatti lakos
kérelméhez
11. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
12. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatára

kötött

együttműködési

13. Előterjesztés Nemzetiségi Konzultatív Tanács és Civil Tanácsadó Testület
létrehozásáról szóló tájékoztatóhoz
14. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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 tájékoztatókat a képviselők megkapták. Kéri, tegyék fel
kérdéseiket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 5.
pontjában szereplő konferenciával kapcsolatosan kér tájékoztatást. Érintette-e Biharkeresztest,
és milyen mértékben?
Barabás Ferenc polgármester: Mindenképpen érintett Biharkeresztes. Az elmúlt ciklus vége
volt, amikor lehetett készíteni projekt vázlatokat, terveket, melyek megvalósítására 20142020. között lesz lehetőség. Biharkeresztes esetében két csoportra osztották, maga az
önkormányzatnak 4 terve van, ami bekerült a megyei fejlesztési tervbe. A vállalkozók
összesen 11 projekt ötletet tudtak benyújtani. A jelentősége igen nagy, mert a 2014-2020.
közötti időszakban ezekre lehet egyszerűsített pályázatot benyújtani, amik bekerültek a
megyei fejlesztési tervbe. A ciklusprogramba is beépítésre kerülnek.
Harsányi Csaba képviselő: A két ülés közötti jelentés 2. pontjával kapcsolatosan kér
tájékoztatást.
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Barabás Ferenc polgármester: A Városok Falvak Szövetsége közgyűlésén vettek részt, arról
kellett beszámolni milyen programot valósított meg a város a nyár folyamán, melyekben részt
vett a szövetség. A gyerekek Csopakon tánctáborban vettek részt. Májusban a szövetség
támogatásával rendezték meg a Város Hete rendezvényt. Csatlakoztak a magyar nyelv napja
programhoz. A kisújszállási városi rendezvényen a Fehér Mályva vett részt. A konkrét
programok kidolgozására, amikhez a következő ciklusban csatlakozhatnak, ezután kerül sor.
Mivel további kérdés nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
156/2014. (XI. 18.) 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. november 18.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatást a képviselők
megkapták, megismerték azt. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
157/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. november 18.

3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: 2014. október 13-ával lépett hatályba a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény több szakasza, amellyel a Szervezeti és Működési
Szabályzatot ki kell egészíteni. Így például az összeférhetetlenségre, méltatlanságra,
köztartozás mentes adózói nyilvántartásba vételre, valamint a hiányzások szankcionálására
vonatkozó szabályokat be kellett építeni az szmsz-be. Ismerteti a rendelet módosításait.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Biharkeresztes
Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 következőket rendeli el:
1. §
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37. § (8) bekezdése
a következő g), h) és i) ponttokkal egészül ki:
g) „ A képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi
ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben
jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául
szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor a képviselő által tett és
a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó
nyilatkozatát, amelyet az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni, az Ügyrendi
Bizottsághoz nyújtja be.
h) Ha a képviselő a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott testületi ülésről,
vagy a bizottság éves munkatervében meghatározott bizottsági ülésről két alkalommal
indokolatlanul távol marad, és távolmaradását előzetesen és hitelt érdemlően nem menti ki, a
képviselő a soron következő havi tiszteletdíjának 50 %-ra jogosult. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapításra kerül.
i) A képviselő-testületi, bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás tényét a
polgármester vagy az ülés vezetője, bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás
esetén a bizottság elnöke vagy az ülés vezetője állapítja meg.”
2. §
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 39. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés kerül:
„A képviselő-testület feladatának eredményesebb ellátása érdekében:
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az Mötv. által kötelezően előírt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot
fővel (3 fő képviselő-testületi tag – lehetőleg szakmai alapon –,
nem képviselő-testületi tag),

a)

5
2 fő

b) továbbá az Mötv. felhatalmazása alapján
5 fővel Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot
(3 fő képviselő-testületi tag – lehetőleg szakmai alapon –, 2 fő nem
képviselő-testületi tag),
- 5 fővel Ügyrendi Bizottságot
(3 fő képviselő-testületi tag – lehetőleg szakmai alapon –, 2 fő nem képviselőtestületi tag)
- 7 fővel Települési Értéktár Bizottságot
hoz létre.”
-

3. §
A Rendelet 40.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. Az állandó bizottságok feladatai, működésének szabályai
40.§
Az SzMSz az egyes bizottságok feladat- és hatásköreit az alábbiakban határozza meg:
a)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
-

-

véleményezi az együttműködési és társulási megállapodásokat;
véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
az önkormányzatnál és intézményeinél:
véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves, éves beszámoló tervezeteit;
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös
tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és
a bizonylati fegyelem érvényesítését;
a pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel
haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati
megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek;
dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben;
véleményez minden olyan előterjesztést, tájékoztatót, beszámolót,
jelentést, amelyben pénzügyi-gazdasági kérdésekről van szó, ezekhez
véleményt nyújt be a képviselő-testülethez,
véleményt nyilvánít a város általános és részletes rendezési tervéről;
javaslatot tesz az éves út- és járdaépítési és felújítási terv összeállítására;
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-

vizsgálja a város ivóvíz ellátásának helyzetét, figyelemmel kíséri a
hálózatfejlesztés megvalósítását;
javaslatot tesz a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésére;
javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes
ingatlanok elidegenítésére;
kezdeményezi és részt vállal a város fejlesztési, környezetvédelmi és
idegenforgalmi koncepciójának kialakításában és szükség szerinti
módosításában;
előkészíti és véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
környezet- és természetvédelmi tárgyú döntéseket;
megvizsgálja és rangsorolja az intézmények felújítási igényeit;
javaslatot tesz a város idegenforgalmi létesítményeinek – az
önkormányzat pénzügyi lehetőségeitől függő – megvalósítására;
javaslatot tesz idegenforgalmi szervezetekkel történő együttműködésre;
szorgalmazza
idegenforgalmi,
városismertető
kiadványok
megjelentetését;
véleményezi az önkormányzati beruházások elvégzésére kötött
szerződésekben meghatározott határidők módosítását,

az önkormányzat és intézményei költségvetésével kapcsolatban:
- megvitatja az éves költségvetési javaslatot, ahhoz javaslatot tehet, a
javaslatok előkészítése során az egyeztetésekre tagjait megfelelő időben
meg kell hívni,
- az éves, féléves és III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló
jelentést megtárgyalja,
- véleményezi a III. negyedévi költségvetési tájékoztatót és a következő
évi költségvetési koncepciót,
- előirányzat-módosítást kezdeményezhet, ez irányú javaslatokat
véleményezi,
- állást foglal a költségvetés pénzeszközeinek gazdálkodási éven belül
történő átcsoportosításával kapcsolatban,
- javaslatot tehet pénzeszközök más szervtől történő átvételére,
felhasználására, más szervnek való átadására, ideiglenes szabad
pénzeszközök lekötésére,
- ellenőrzi a költségvetés által biztosított pénzeszközök rendeltetésszerű
felhasználását, ennek vizsgálatára célellenőrzést kezdeményezhet,
- közreműködik
az
Önkormányzat
gazdasági
programjának
kidolgozásában,
- véleményezi a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet,
valamint a belső ellenőrzésről szóló beszámolót,
- képviselő-testület fenntartói, tulajdonosi jogkörében eljárva pénzügyi
ellenőrzést végez a képviselő-testület döntése alapján bármely
önkormányzati intézménynél,
- figyelemmel kíséri az Állami Számvevőszék jelentése által
kezdeményezett intézkedések végrehajtását,
b) Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság:
-

véleményezi az együttműködési és társulási megállapodásokat;
véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
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-

véleményezi
az
önkormányzat
egészségügyi
és
szociális
intézményeire vonatkozó
előterjesztéseket;
javaslatot
tesz
az
önkormányzat
költségvetése
szociális
előirányzatainak megállapítására;
figyelemmel kíséri az időskorúak és a szociálisan rászorultak
helyzetét;
javaslatot tesz az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatai
ellátásának javítására;
dönt mindazon szociális ügyekben, melyekben a képviselő-testület
hatásköre gyakorlását – külön önkormányzati rendeletben
szabályozottak szerint – a bizottságra átruházza.
véleményezi
a
nevelési,
közművelődési
intézményekkel
kapcsolatos előterjesztéseket;
vizsgálja a nevelési, és közművelődési intézmények helyzetét,
felszereltségét, az ezek tárgyi és személyi feltételeinek
ellátottságát, a nevelési intézmény működését a program alapján;
ellenőrzi az önkormányzat fenntartásában működő, nevelési
intézmények helyzetét, ellátási színvonalát;
figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok
ellátását;
rangsorolja az intézmények felújítási igényeit;
figyelemmel kíséri a város kulturális életét, javaslatot tesz kulturális és
idegenforgalmi rendezvények szervezésére;
szorgalmazza a helytörténeti kiadványok megjelentetését;
véleményezi a sportlétesítmények fenntartásának és fejlesztésének
támogatását, a tömegsport és a versenysport helyzetét,
dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben.

c) Ügyrendi Bizottság:
-

véleményezi az együttműködési és társulási megállapodásokat;
véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
kivizsgálja és döntésre előkészíti az önkormányzati képviselők és
nem
képviselő
bizottsági
tagok
összeférhetetlenségének
megállapításra irányuló kezdeményezéseket;
javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére;
javaslatot tesz az SzMSz módosítására, kiegészítésére, felülvizsgálatára;
véleményezi a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti
felépítésére vonatkozó előterjesztést,
javaslatot tehet a polgármester, alpolgármester, települési képviselők,
tanácsnokok, bizottsági tagok, bizottsági elnökök díjazására,
költségtérítésére vonatkozóan,
döntésre előkészíti a közterületek elnevezésére, az elnevezések
megváltozatására vonatkozó előterjesztéseket,
döntésre előkészíti a jegyzővel együttműködve a törvényességi
észrevételek alapján készülő előterjesztéseket,
jogilag előzetesen véleményezi a költségvetési intézmények alapítását,
megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való
önkormányzati részvételt, a képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházására vonatkozó javaslatot, valamint azon a képviselő-testület
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-

-

-

-

által
kötendő
szerződéseket,
megállapodásokat,
amelyek
véleményezésével a képviselő-testület külön megbízza,
dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben,
gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,
az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása keretében kiadja a polgármester
éves szabadságát a polgármester által, a bizottság részére február 15-ig
benyújtott éves szabadságolási ütemterv alapján, lehetőleg annak
figyelembe vételével.
Az Ügyrendi Bizottság kivizsgálja:
a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentéseket,
az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést.
Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés
kivizsgálását
követően
amennyiben
szükséges,
az
összeférhetetlenségről szóló képviselő-testületi döntés előterjesztése.
Az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozat
fogadása.
A méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását
követően amennyiben szükséges, a méltatlanságról szóló képviselőtestületi döntés előterjesztése.
A köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolás
fogadása.

-

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi
Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

-

A bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megnyíltától számított, legkésőbb
5. napig a nyilatkozat tételre kötelezetteknek a szükséges példányban
átadja az erre szolgáló formanyomtatványt és a hatályos jogszabályok
alapján készített útmutatót, majd azokat kitöltve a határidők betartása
mellett a képviselőktől bekéri. A vagyonnyilatkozat az erről szóló
jogszabály alapján a 8. napon vissza kell adni.

-

A bizottság a vagyonnyilatkozatokat a Közös Önkormányzati
Hivatalban a jegyző által kijelölt páncélszekrényben tárolja.

-

A nyilatkozatot tartalmazó, a kötelezett által lezárt és a lezáráson általa
aláírt borítékon fel kell tüntetni a kötelezett nevét, valamint a benyújtás
bizottsági elnök által igazolt időpontját. A kötelezett részére az
átvételről elismervényt kell kiadni.

-

A bizottság az általa kezelt vagyonnyilatkozatokról igazolást állít ki,
amelynek adattartalma:
a) benyújtó neve, minősége (képviselő, bizottság tagja);
b) benyújtás időpontja;
c) benyújtott vagyonnyilatkozatok száma (saját és hozzátartozói).
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásról jegyzőkönyvet kell
felvenni. Az eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság
felhívására a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója
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vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító
adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak
a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő
nyolc napon belül törölni kell. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás dokumentumait a nyilatkozathoz csatolva, azzal együtt kell
tárolni.
-

A bizottságok működésük részletes belső szabályait maguk állapítják meg. A zárt ülés
tartására, a titkos szavazásra, a határozatképességre, a határozathozatalra, a nyílt ülésre,
a nyílt szavazásra, illetve a döntés hozatalból való kizárásra vonatkozó szabályok a
bizottságokra is értelemszerűen irányadók. A kizárásról a bizottsági tag esetén a
bizottság dönt. A bizottság elnökének kizárásáról a polgármester dönt.
A bizottságok ügyrendjének írásba foglalásáért és annak a képviselő-testülethez történő
bemutatásáért a bizottságok elnökei felelősek.

-

A bizottságok feladatkörüknek
- előzetesen véleményezik, előkészítik a képviselő-testület elé kerülő
előterjesztéseket és ellenőrzik a testületi döntések végrehajtását.
- ellenőrzik a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az
előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal
tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a
polgármester intézkedését kezdeményezheti.

-

A képviselő-testület munkatervében megjelöli azon előterjesztéseket, melyekhez
bizottsági véleményt is be kell terjeszteni. A bizottsági vélemények előterjesztéséről a
bizottság elnöke gondoskodik.

-

Egy képviselő legfeljebb 3 állandó bizottságnak lehet tagja.

-

Ha bizottságokba nem települési képviselő tagként más személyt indokolt beválasztani,
személyükre a polgármester tehet javaslatot a képviselő testületi tagok véleményének
kikérése mellett.

-

A bizottságok elnökét és tagjait a képviselő-testület választja.

-

Bármely képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.

-

A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartják,
de a bizottságok az üléstervükben meghatározott rendszerességgel üléseznek.

-

A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök távolléte esetén a bizottság
ülését az elnök által megbízott személy hívja össze és vezeti.

-

A bizottsági ülést össze kell hívni:
-

a képviselő-testület döntése alapján,
a polgármester indítványára,
legalább 2 bizottsági tag indítványára.
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-

Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó- ügy
megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

-

A bizottság ülésén tanácskozási joggal a tevékenységi körükben az 1. számú melléklet
függelékében felsorolt önszerveződő közösségek képviselői is részt vehetnek.
Meghívásukról a bizottság elnöke gondoskodik.

-

A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket és a döntéssel
kapcsolatos ellenvéleményt is.
d) A Települési Értéktár Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet
tartalmazza.”
4.

§

Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 43. §-a helyébe a
következő rendelkezés kerül:
43.§
1.) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
2.) A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő - testület gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat az Ügyrendi Bizottság gyakorolja.
5.

§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe a következő 2. számú melléklet lép:
„2. melléklet
a 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
A KÉPVISELŐ-TETSÜLET ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK ÉS FELADATOK JEGYZÉKE
1.
14/2005. (IV. 21.) BVKt. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
dönt:
a) a lakáscélú támogatásról
b) amennyiben a pályázati idő rövidsége miatt a képviselő-testület
ülését nem lehet összehívni a pályázat benyújtásáról és önrész
mértékéről
2.

14/2005. (IV. 21.) BVKt. rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint
Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Dönt: a térítési díj elengedésével, mérséklésével kapcsolatos ügyekben”
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6. §
A rendelet 4. számú függeléke helyébe a következő 4. számú függelék lép:
„4. számú függelék a 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
Biharkeresztes önkormányzati bizottságai és annak tagjai
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 4 bizottsággal működik:
a. Ügyrendi Bizottság
elnök
képviselő tag
képviselő tag
nem képviselő tag
nem képviselő tag
b. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
elnök
képviselő tag
képviselő tag
nem képviselő tag
nem képviselő tag
c. Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnök
képviselő tag
képviselő tag
nem képviselő tag
nem képviselő tag
7.

§

Ez a rendelet 2014. november 20. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. november 19. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak
megválasztása
Barabás Ferenc polgármester: A képviselők írásban megkapták az előterjesztést. Az elmúlt
ciklusban 5 bizottság működött, ennek az a hátránya volt, hogy egy képviselő 3 bizottság
munkájában vett részt, ami nagy leterheltséget jelentett. Az alakuló ülésen 3 bizottság
létrehozásáról döntöttek. Minden bizottság összetétele 3 képviselő tag és 2 külsős tag, egy
képviselő a bizottság vezetője. Javaslatot tesz a bizottságokra az alábbiak szerint:
Ügyrendi Bizottság 5 fő Zsilinyi László elnök, Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán képviselő
tagok, nem képviselő tag: Átyinné Pénzes Emília és Fekete György.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az Ügyrendi bizottság összetételével:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő Gyökös Zoltán
elnök, Nagy Barnabás, Zsilinyi László képviselő tagok, nem képviselő tag: Sáfrány Géza és
Seresné Kovács Anna.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság
összetételével.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
5 fő Dani Béla Péter elnök, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás képviselő tagok, nem képviselő
tag: Nagy Zsoltné és Németh Ernőné.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Köznevelési, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság összetételével.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) önk. rendeletének figyelembe vételével megtárgyalta
„A képviselő-testület bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak megválasztása„ című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
I. A képviselő-testület állandó bizottságaiba az alábbi személyeket választja meg:
1.

Ügyrendi Bizottság ( 5 fő)
képviselő-testületi tagok

………………………………elnök
……………………………….tag
……………………………… tag
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nem képviselő-testületi tagok

……………………………… tag
…………………………. …...tag

2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ( 5 fő)
képviselő-testületi tagok
.…………………………… elnök
………………………………. tag
………………………………. tag
nem képviselő-testületi tagok

………………………………. tag
……………………………… .tag

3. Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság ( 5 fő)
képviselő-testületi tagok
…………………………… elnök
………………………………tag
……………………………….tag
nem képviselő-testületi tagok

……………………………….tag
…………………………. …...tag

megválasztja.
Felelős: Barabás Ferenc
Határidő: 2014. november 18.
Barabás Ferenc polgármester: Természetesen a külsős tagokkal leegyeztette a jelölést.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) önk. rendeletének figyelembe vételével megtárgyalta
„A képviselő-testület bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak megválasztása„ című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
I. A képviselő-testület állandó bizottságaiba az alábbi személyeket választja meg:
1.

Ügyrendi Bizottság (5 fő)
képviselő-testületi tagok

Zsilinyi László
Dani Béla Péter
Gyökös Zoltán

elnök
tag
tag

nem képviselő-testületi tagok

Átyinné Pénzes Emília tag
Fekete György
tag

2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (5 fő)
képviselő-testületi tagok

Gyökös Zoltán
Nagy Barnabás
Zsilinyi László

elnök
tag
tag
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nem képviselő-testületi tagok

Sáfrány Géza
tag
Seresné Kovács Anna tag

3. Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fő)
képviselő-testületi tagok

Dani Béla Péter
Harsányi Csaba
Nagy Barnabás

elnök
tag
tag

nem képviselő-testületi tagok

Nagy Zsoltné
Németh Ernőné

tag
tag

megválasztja.
A bizottsági tagok névsora beépítésre kerül a 16/2014 ( IX. 19.) számú önkormányzati
rendelettel módosított Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 4/2013.( III. 1. ) számú önkormányzati rendelet 4. számú függelékébe.
Felelős:
Barabás Ferenc
Határidő: 2014. november 19.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
158/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) önk. rendeletének figyelembe vételével megtárgyalta
„A képviselő-testület bizottságai képviselő és nem képviselő tagjainak megválasztása„
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
I. A képviselő-testület állandó bizottságaiba az alábbi személyeket választja meg:
1.

Ügyrendi Bizottság (5 fő)
képviselő-testületi tagok

Zsilinyi László
Dani Béla Péter
Gyökös Zoltán

elnök
tag
tag

nem képviselő-testületi tagok

Átyinné Pénzes Emília tag
Fekete György
tag

2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (5 fő)
képviselő-testületi tagok

Gyökös Zoltán
Nagy Barnabás
Zsilinyi László

elnök
tag
tag
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nem képviselő-testületi tagok

Sáfrány Géza
tag
Seresné Kovács Anna tag

3. Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fő)
képviselő-testületi tagok

Dani Béla Péter
Harsányi Csaba
Nagy Barnabás

elnök
tag
tag

nem képviselő-testületi tagok

Nagy Zsoltné
Németh Ernőné

tag
tag

megválasztja.
A bizottsági tagok névsora beépítésre kerül a 16/2014 ( IX. 19.) számú önkormányzati
rendelettel módosított Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 4/2013.( III. 1. ) számú önkormányzati rendelet 4. számú függelékébe.
Felelős: Barabás Ferenc
Határidő: 2014. november 19.
Barabás Ferenc polgármester: Gratulál a megválasztottaknak, jó munkát kíván. Felkéri a nem
képviselő bizottsági tagokat eskütételre.
A nem képviselő bizottsági tagok:
Átyinné Pénzes Emília
Fekete György
Nagy Zsoltné
Németh Ernőné
Sáfrány Géza
Seresné Kovács Anna
letették az alábbi szövegű esküt:
„Én, ………………………(eskütevő neve)becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom
és másokkal is megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat
Biharkeresztes fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.”
(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
"Isten engem úgy segéljen!"
Barabás Ferenc polgármester: Megkéri a nem képviselő bizottsági tagokat név szerint
szólítva, hogy az esküokmányt szíveskedjenek aláírni.
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5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának
hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. november 18.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
159/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. november 18.

6. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei ingatlan hasznosításáról és azok
műszaki állapotáról szóló tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Táblázatos alakban összefoglalták milyen terembérleti
díj hasznosításról van szó, milyen gyakoriságú egyszeri, vagy rendszeres.
Komoly bevételük származott, mindent megtesz a művelődési ház intézményvezetője ennek
érdekében. Az infrastruktúrális felszereltség olyan, hogy bérbe tudják adni a helyiségeket.
Barabás Ferenc polgármester: Dicséret illeti az Igazgató Asszonyt, nagyon jól tudja
hasznosítani, amit rendelkezésre bocsájt az önkormányzat. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának
hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. november 18.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
160/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. november 18.
18

7. Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez
környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Jelen van az ülésen
Dr. Zsadányi Zsolt, aki a Klaszter munkájában részt vesz. Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Hosszú folyamat végére értek. A Klaszter felállt, működik,
sajátosan ez nem tartalmaz látványos elemeket. Eljutottak olyan szintre, hogy elkészült egy
tanulmány, párhuzamosan két vízjogi eljárás benyújtásra került, az elejét a Klaszter meg is
tudta finanszírozni. Időközben jogszabályi változások történtek, ami környezeti hatásvizsgálat
elkészíttetését teszi szükségessé. Meg kell hozni egy döntést, ki áll-e a testület a projekt
mellett. A költséget a Klaszter nem tudja bevállalni, arra lehetősége már nincs, így annak
pénzügyi fedezetét az érintett önkormányzatoknak kell biztosítania. Javasolt megosztott
költségekben gondolkodni. Mindenképpen meg kell hozni a döntést. Ha megkapják az
engedélyeket, annak az az előnye, hogy az önkormányzat beleegyezése nélkül nem jöhet a
területre senki. Új KEOP-s pályázatok kiírása várható. Lehetőséget kap az önkormányzat,
hogy még egy projekt elem elkészüljön.
Zsilinyi László képviselő: Ártánd Képviselő-testülete tárgyalta már a napirendet? Az Ártánd2
kút nem jó, új kutak kellenek?
Barabás Ferenc polgármester: Nem tárgyalta Ártánd Képviselő-testülete.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Mindenképpen új kutakat kell fúrni.
Sáfrány Géza bizottsági tag: Hány kutat kell fúrni és kinek a közigazgatási területén?
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Mindkét közigazgatási területen. Meddő kútról van szó,
katasztrofális állapotban vannak. Ugyanannyiba kerül új kutat fúrni, mint a régit újra üzembe
helyezni.
Barabás Ferenc polgármester: A tanulmányterv elkészült, két elvi vízjogi engedély
megszerzéséhez szükséges, hogy a környezeti hatástanulmányt elvégeztessék. Nem tudták,
hogy egy ilyen hatástanulmányra még szükség lesz. Felvetődik egy másik probléma, a
megyének is van egy elképzelése a meddő kutak hasznosítására. Ugyanazt tervezi a megye,
több települést kíván bevonni, megadja a lehetőséget, hogy Biharkeresztes is csatlakozzon. A
tanulmány kifejti, hogy miért új kutakra van szükség, ez a szakemberek véleménye, akik
nemzetközi szinten legismertebb szakértői a geotermikus energia hasznosításának. Ha
csatlakoznak a megyei projekthez, annak anyagi vonzatai nem lennének. A hatástanulmány
elkészítésének díja kb. 1,5 millió forint lenne.
Azt, hogy a kutakat hol fúrják meg, az önkormányzatnak kell meghatározni, legcélszerűbb, ha
az önkormányzat területén. Tulajdonképpen megszerzik a jogot, hogy a Biharkeresztes alatt
lévő termálvíz hasznosítása az önkormányzat nélkül nem történhet. Megszerezik a
jogosítványt, hogy az önkormányzat használja. Az országban a legjobb feltételekkel
Mezőpeterd után Biharkeresztes és Ártánd következik. Nagyon nagy lehetőségek előtt állnak.
Javasolja, hogy a következő évi költségvetésbe mindenképpen tervezzék be a hatásvizsgálat
vállalási árát. A korrektség azt kívánja meg, hogy olyan arányban osztozzanak, amilyen
arányban a hasznosítás lesz. A középületek fűtésére ez a legolcsóbb. Vállalkozókat meg kell
nyerni, hogy ezt használják fűtésre. Fólia sátrak, üvegház fűtésére lehet használni,
befektetőkkel is tárgyaltak, van érdeklődés. Azt gondolja, hogy arra kell törekedni, nagy része
itt legyen a beruházásoknak.
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Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Mindenképpen komplexen kell értelmezni. A fűtésnél kilépő
hő még mindig hasznosítható, felfűzhető, fizikailag temérdek lehetőség van. Komplett
energiatérképet kell készíteni Biharkeresztes vonatkozásában. A geotermális energiában rejlő
lehetőségeknek sok opciója van.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Pályázatoknál prioritást élvez.
Barabás Ferenc polgármester: Vélhetően januárban is megjelennek a KEOP-s pályázatok. A
vállalási ár vonatkozatásában 60-40 %-os megosztásra gondolt.
Gyökös Zoltán képviselő: A települések közintézményeinek arányát tekintve 80 – 20 %-os
vállalási arányt javasol.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Véleménye szerint a 70 - 30 %-os arány megfelelő
lenne.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: November 15-ig kaptak engedélyt a hatástanulmány
elkészítésére. 2014. november 5-én volt Klaszter egyeztetés, megkérték a hosszabbítást, már
most a hosszabbításban vannak. Dönteni mindenképpen idén kell.
Dani Béla Péter képviselő: Nem tudják Ártánd Képviselő-testületének mi lesz a döntése,
véleménye szerint a projekt megvalósulása érdekében Biharkeresztes akár a teljes összeget is
vállalhatná.
Barabás Ferenc polgármester: Benkő Sándor polgármester részt vett az ülésen, ismert előtte az
összeg azért gondolta a 60-40 %-ot. Ezt tisztességesnek tartja, de a 70 – 30 %-ot is.
Gyökös Zoltán képviselő: Véleménye szerint adják meg a lehetőséget, a két arány jó
tárgyalási alapnak.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEneHI Klaszter által benyújtott
elvi vízjogi engedélyekhez környezeti hatásvizsgálatok elkészítésére vonatkozó előterjesztést
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elhatározza, hogy a TEneHI Klaszter által
megindított elvi vízjogi engedélyekhez a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség által előírt környezeti hatásvizsgálatot 2015. évi költségvetése terhére
megfinanszírozza.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a környezeti
hatásvizsgálat elkészítésére ajánlatokat kérjen be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat vonatkozásában
Biharkeresztes Város Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár
maximum ____%-a.
A Képviselő-testület megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a %-os finanszírozási
arányra vonatkozó döntését Ártánd Község Önkormányzata, mint a projektekben érintett
partner település felé előterjessze, az azzal kapcsolatos tárgyalást az önkormányzattal
lefolytassa, annak eredményéről a Képviselő-testületnek beszámoljon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy Biharkeresztes Város Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes
vállalási ár legalább 60 - maximum 70 %-a legyen, elfogadják-e az alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEneHI Klaszter által benyújtott
elvi vízjogi engedélyekhez környezeti hatásvizsgálatok elkészítésére vonatkozó előterjesztést
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elhatározza, hogy a TEneHI Klaszter által
megindított elvi vízjogi engedélyekhez a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség által előírt környezeti hatásvizsgálatot 2015. évi költségvetése terhére
megfinanszírozza.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a környezeti
hatásvizsgálat elkészítésére ajánlatokat kérjen be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat vonatkozásában
Biharkeresztes Város Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár
legalább 60 - maximum 70 %-a.
A Képviselő-testület megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a %-os finanszírozási
arányra vonatkozó döntését Ártánd Község Önkormányzata, mint a projektekben érintett
partner település felé előterjessze, az azzal kapcsolatos tárgyalást az önkormányzattal
lefolytassa, annak eredményéről a Képviselő-testületnek beszámoljon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
161/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TEneHI Klaszter által
benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez környezeti hatásvizsgálatok elkészítésére
vonatkozó előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elhatározza, hogy
a TEneHI Klaszter által megindított elvi vízjogi engedélyekhez a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által előírt környezeti
hatásvizsgálatot 2015. évi költségvetése terhére megfinanszírozza.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a
környezeti hatásvizsgálat elkészítésére ajánlatokat kérjen be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat vonatkozásában
Biharkeresztes Város Önkormányzatának pénzügyi szerepvállalása a teljes vállalási ár
legalább 60 - maximum 70 %-a.
A Képviselő-testület megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a %-os
finanszírozási arányra vonatkozó döntését Ártánd Község Önkormányzata, mint a
projektekben érintett partner település felé előterjessze, az azzal kapcsolatos tárgyalást
az önkormányzattal lefolytassa, annak eredményéről a Képviselő-testületnek
beszámoljon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.
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8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában
ügyvezetői pozícióinak betöltéséről

álló

gazdasági

társaságok

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Szomorúan vették
tudomásul, hogy Dr. Zsadányi Zsolt körülményei úgy alakultak, hogy nem tudja tovább
vállalni az ügyvezetői feladatot. A 2014. december 31-e nem kőbevésett időpont,
megállapodásukban szerepel, hogy továbbra is ad szakmai segítséget, bizonyos ideig hetente
egyszer Biharkeresztesen fog tartózkodni, közreműködik abban, hogy a helyére megfelelő
végzettségű és megfelelő gyakorlattal rendelkező embert próbáljanak találni. A Klaszter
munkájában továbbra is részt vesz.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Mindenkit szeretne biztosítani arról, hogy mint a a Klaszter
projektmenedzsere továbbra is részt vesz Biharkeresztes életében. Szeretné látni, hogy felnő a
projekt, de felelősségteljesen nem tudja vállalni az ügyvezetői feladatokat. Szeretné, ha az új
ügyvezető azt a vonalat vinné tovább, amit nem túl könnyen 6,5 év alatt elértek. A
körülmények hatására kénytelen bizonyos státuszokról lemondani.
Gyökös Zoltán képviselő: Sajnálja, hogy lemond az ügyvezetői tisztségről, megköszöni
munkáját, örül, hogy nem teljesen szakad el Biharkeresztestől.
Barabás Ferenc polgármester: Mindkét Kft ügyvezetői pozíciójára pályázat kerül kiírásra.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok ügyvezetői pozícióinak betöltésére vonatkozó előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a fenti adatok alapján
a Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Kft., valamint a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozícióját meghirdesse, majd
annak eredményéről a 2014. év decemberi Képviselő-testületi ülésen beszámoljon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. november 21. és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
162/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői pozícióinak betöltésére vonatkozó
előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a fenti adatok
alapján a Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Kft., valamint a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozícióját meghirdesse,
majd annak eredményéről a 2014. év decemberi Képviselő-testületi ülésen
beszámoljon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. november 21. és folyamatos
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9. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
Barabás Ferenc polgármester: Az új előterjesztést a képviselők írásban megkapták, melyben
két opció szerepel. Tény, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt megszűnik. Új
üzemeltetőről kell dönteni. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt bejelentkezett, úgy
ahogyan van, átveszi a céget. Kiscsoportos megbeszéléseket folytattak. Kabán vett részt az
ülésen, ahol Biharkeresztes speciális helyzetét felvetette. A szennyvízrendszer üzemeltetésére
koncessziós pályázatot írt ki a Képviselő-testület. A szolgáltatást 25 évre megkapta a
Debreceni Vízmű Zrt. Aljegyző úrral sokat egyeztettek, megnézték, ha felbontják a
koncessziós szerződést, Biharkeresztes nagyon rosszul jár. Egyoldalúan nem lehet felbontani.
Tárgyaltak a Debreceni Vízművel. Arra jutottak, hogy egyelőre nem kellene dönteni, hogy
kivel kötnek szerződést. Több település is van ilyen helyzetben. A TRV nem ragaszkodik
ahhoz, hogy kimondottan csak ő lehet a szolgáltató. Mindkét szolgáltató céggel tárgyalni kell,
aki a jobb ajánlatot adja, azzal kell megállapodni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt-vel a szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. Javasolja, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-ben részvényt vásároljanak, hogy meg legyen a lehetőség a
szolgáltatásra, ha őket válasszák, a 7.200 Ft kifizetésével nagy összeget nem veszít az
önkormányzat. A tárgyalásokat folytatják mindkét szolgáltató céggel. Bérleti díjat 3 éve nem
fizet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Az önkormányzat tulajdonába került
minden elem, ami az ivóvízszolgáltatáshoz szükséges. Üzemeltetés céljából adták át. A baj az,
hogy nem tudják mit ér, fel kell értékeltetni. Komolyabb amortizáció is keletkezett.
Zsilinyi László képviselő: Nem vásárolt még részvényt az önkormányzat?
Barabás Ferenc polgármester: Az Alföld Víz Zrt-nél vásárolt korábban az önkormányzat
részvényt. Sokat foglalkoztak a témával, véleménye szerint jobban járna a város, ha a
Debreceni Vízmű lenne a szolgáltató. Több beszélgetést folytattak. Folytatják a tárgyalásokat.
A határozati javaslatok nagy mozgásteret biztosítanak a Képviselő-testület számára.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi I. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
163/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi II. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően hozzájárul a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű
részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt.
által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Biharkeresztes Város
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési
szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
164/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény
megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg
a Biharkeresztes Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon
tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi III. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan
folytasson tárgyalásokat a Debreceni Vízmű Zrt-vel, valamint a Tiszántúli Regionális
Vízművel Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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165/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására
vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a Debreceni Vízmű Zrt-vel, valamint a
Tiszántúli Regionális Vízművel Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközművek üzemeltetése tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

10. Előterjesztés Varga Ernő 4110 Biharkeresztes, Zöldmező u. 8. szám alatti lakos
kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Varga Ernő
biharkeresztesi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Kossuth u. 25.
szám alatti ingatlant civil szervezet székhelyeként bejegyeztethessék. Kéri, mondják el
véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Gyökös Zoltán képviselő: Mennyire jó vagy rossz az önkormányzat számára, ha a Képviselőtestület hozzájárul a bejegyzéshez?
Dr. Juhász Marica jegyző: Az önkormányzatra semmi terhet nem ró, tulajdonosi
hozzájárulásról van szó.
Barabás Ferenc polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bihari
Keresztesek Egyesület a Biharkeresztes Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képező 793 hrsz. szám alatti, természetben a 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 25. szám alatt
található ingatlant térítésmentesen, szívességi használat jogcímén székhelyként használja
valamint azt székhelyként a Debreceni Törvényszék által vezetett nyilvántartásba
bejegyeztesse.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. november 30.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
166/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Bihari Keresztesek Egyesület a Biharkeresztes Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonát képező 793 hrsz. szám alatti, természetben a 4110 Biharkeresztes, Kossuth
u. 25. szám alatt található ingatlant térítésmentesen, szívességi használat jogcímén
székhelyként használja valamint azt székhelyként a Debreceni Törvényszék által
vezetett nyilvántartásba bejegyeztesse.
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Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. november 30.

11. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Minden évben megkeresi az Önkormányzatot az Alapítvány,
hogy valamilyen formában nyújtson segítséget. Az alapítvány képviselőjével többször beszélt,
arról kellene dönteni, hogy tudnak-e a támogatást nyújtani a sürgősségi táska
megvásárlásához.
Zsilinyi László képviselő: Mennyibe kerül a táska?
Barabás Ferenc polgármester: 600 E Ft-ba kerül a sürgősségi táska. Nemcsak
Biharkeresztesen használják, a legnagyobb forgalmat a határmentiség miatt bonyolítják le a
kocsik. Javasolja 60 E Ft támogatást nyújtson az önkormányzat az alapítvány részére. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az „A” határozati javaslattal, azzal hogy 60.000 Ft
támogatást nyújtsanak.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelmét támogatja, részükre a 2014. évi költségvetés terhére 60.000 Ft
támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. november 18.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
167/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelmét támogatja, részükre a 2014. évi költségvetés terhére 60.000 Ft
támogatást nyújt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. november 18.

12. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatára

kötött

együttműködési

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri Aljegyző Urat
adjon tájékoztatást.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A roma nemzetiségi önkormányzat már tárgyalta az
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát. Az előterjesztés szerint változatlan formában
fogadta el a megállapodást. A román nemzetiségi önkormányzat még nem tárgyalta az
előterjesztést.
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Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolták az együttműködési megáll jó, nincs szükség rá,
hogy módosítsák, változatlan tartalommal javasolják hatályban fenntartani. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti I. határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
168/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti II. határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
169/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét
és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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13. Előterjesztés Nemzetiségi Konzultatív Tanács és Civil Tanácsadó Testület
létrehozásáról szóló tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két irányból érkezett
motiváció arra, hogy a tanácsot és a testületet létrehozzák. Az egyik, amikor úgy döntöttek,
hogy az 5 bizottságból csak 3 lesz, így a külsős tagok száma erősen lecsökkent. Mindig jó
érzés volt számukra, hogy több segítséget kaphattak. A másik ok az, hogy többször elhangzott
a párbeszéd hiánya. Funkciójában hasonló lenne, mint a bizottságok. Megbeszélnék,
átvitatnák a feladatokat. Havonta mindkét tanács ülésezne. Egyeztetve a nemzetiségi
önkormányzatok vezetőivel, megválasztanák azokat, akik a nemzetiségi konzultatív tanács
tagjai lennének. Kéri fogadják el a kezdeményezést.
Zsilinyi László képviselő: Támogatja, egyetért az előterjesztéssel.
Barabás Ferenc polgármester: Készítenek munkatervet, minden hónapban ülésezni fognak, és
rendkívüli esetekben is összehívják a tanácsot és a testületet. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a
polgármester Nemzetiségi Konzultatív Tanács és Civil Tanácsadó Testület létrehozásáról
szóló tájékoztatóját.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. december 15.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
170/2014. (XI. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
vette a polgármester Nemzetiségi Konzultatív Tanács és Civil Tanácsadó Testület
létrehozásáról szóló tájékoztatóját.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 15.

14. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Kötelező képviselői képzések indulnak, melyre Debrecenben a
Kormányhivatalnál kerül sor. A biharkeresztesi képviselők 2014. november 26. napján, illetve
január hónapban vehetnek részt. A jelentkezéseket le kell adni.
Megkeresték a Hajdú-Bihari Naplótól, megjelenik egy melléklet, melyben a települések
ötéves ciklusának fejlesztési tervei fognak szerepelni. Azon a napon, amikor a biharkeresztesi
program megjelenik, minden biharkeresztesi ingatlanra el fogják juttatni a lapot. Ennek a
költsége 80 E Ft + Áfa.
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Hat hónap áll rendelkezésre a gazdasági program elfogadásához. Úgy gondolja, hogy a
költségvetési törvény elfogadását követően január hónapban kerül előterjesztésre a
ciklusprogram, melyhez várja a javaslatokat.
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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