BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. DECEMBER 18-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
19/2014. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
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20/2014. (XII. 05.) önkormányzati
rendelet

a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló
22/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013.
(XII.
20.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat a 2015. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
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21/2014. (XII. 05.) önkormányzati
rendelet
22/2014. (XII. 05.) önkormányzati
rendelet
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Határozatok:
178/2014. (XII. 18.)
határozat
179/2014. (XII. 18.)
határozat
180/2014. (XII. 18.)
határozat
181/2014. (XII. 18.)
határozat
182/2014. (XII. 18.)
határozat
183/2014. (XII. 18.)
határozat
184/2014. (XII. 18.)
határozat
185/2014. (XII. 18.)
határozat
186/2014. (XII. 18.)
határozat
187/2014. (XII. 18.)
határozat
188/2014. (XII. 18.)
határozat

BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt
BVKt

189/2014. (XII. 18.) BVKt
határozat
190/2014. (XII. 18.) BVKt
határozat

lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetésének módosításáról
az önkormányzati garázsok, üzletek, irodák bérleti
díjának megállapításáról
a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról
az
általános
iskolai
beiskolázási
körzetek
véleményezéséről
a Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány
támogatási kérelméről
But Caliman kérelme - a Biharkeresztes Szacsvay 350/2
hrsz-ú ingatlan értékesítésre való meghirdetéséről
a
közvilágítási
aktív
elemek
üzemeltetésére,
felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó szerződés
megkötéséről
a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola,
Kollégium
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről
Idősek karácsonyi megajándékozásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-án –
csütörtök – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Dani Béla Péter képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Tiszó Sándorné irodavezető
Sándor Péter polgárőr-vezető
Nagy Zsoltné bizottsági tag
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását azzal a módosítással kéri elfogadni,
hogy a 12. pontban szereplő előterjesztést leveszi a napirendről, Dr. Feltman Cristina Rodica
kérelmét későbbi ülésén tárgyalja a Képviselő-testület.
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
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő rendelet és határozatok módosítására
5.a. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII.
20.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről
8. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
9. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
10. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
11. Előterjesztés a Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kérelméhez
12. Előterjesztés But Caliman a Biharkeresztes belterület 350/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó vételi szándékáról
13. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 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 a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő rendelet és határozatok módosítására
5.a. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről
8. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra

9. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
10. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
11. Előterjesztés a Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kérelméhez
12. Előterjesztés But Caliman a Biharkeresztes belterület 350/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó vételi szándékáról
13. 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: Az előterjesztést a képviselők megkapták. December 12-én
lezárta a tájékoztatót. Azóta két megbeszélésen is részt vett. Fontos kérdésekről van szó, ezért
tájékoztatja a képviselőket. Komoly átalakítások előtt áll az ivóvíz szolgáltatás. A HajdúBihari Önkormányzati Vízmű Zrt évek óta gazdaságtalan, be kell, fejezze a szolgáltatást.
Minden településnek új szolgáltatót kell választani. Biharkeresztesen elég furcsa helyzet állt
elő, mivel ivóvíz szolgáltatást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt végzi, a szennyvíz
szolgáltatásra a koncessziós szerződést a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötötték meg, melyre a
Hajdú-Bihari Vízmű Zrt nem is adott ajánlatot. Felvették a kapcsolatot a Debreceni Vízmű
Zrt-vel most, hogy egy szolgáltató biztosítsa az üzemeltetést, a régi elképzelés valóra váljon.
Hétfői napon Debrecen Város Polgármesterével folytattak megbeszélést. Dr. Papp László
igyekszik segíteni, a szennyvíz mellett biztosítanák az ivóvíz szolgáltatást is. Közben
Berettyóújfaluban megbeszélést tartott a TRV, minden településen a szolgáltatást biztosítani
fogja, amit a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt biztosított. Ezen a megbeszélésen
elmondta, hogy a biharkeresztesiek érdekét kell képviselni, a város érdeke, hogy egy kézben
legyen a szolgáltatás. Különböző levelezést folytatnak. Az ivóvíz szolgáltatás januárban is
biztosítva lesz, hogy ki fogja végezni, az kérdéses.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 9.
pontjával kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A gazdálkodással kapcsolatosan jó gyakorlatok bemutatására
került sor. Belügyminiszter Úrnak volt egy megnyitója, felhívta a figyelmet arra, hogy sokkal
szigorúbb gazdálkodást kell folytatni. Megszűnt az ÖNHIKI, a konszolidációt azért hajtották
végre, hogy hitel nélkül tudjanak gazdálkodni az önkormányzatok. Nagyon sokan nyújtottak
be pályázatot az egyéb támogatásra. Az volt a kérés, hogy úgy állítsák össze a költségvetést,
hogy ilyen támogatásra ne nyújtsanak be igényt, sokkal szigorúbb lesz az elbírálás.
Tájékoztatást adtak, hogy milyen számvevőszéki vizsgálatok várhatók. Nagyon hasznos
előadások voltak, jó rendezvény volt.
Mivel további kérdése nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:

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. december 18.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
178/2014. (XII. 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. december 18.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az előterjesztés az aktuális állapotot tükrözi, bevételi
forráshoz jutottak rendkívüli támogatásból. Várnak még bevételt, vannak még pályázati
elszámolások.
Zsilinyi László képviselő: A 15 millió támogatást milyen szempontok alapján ítélték meg.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Célzottan nyújtották a támogatást, pl. közvilágítási
számlák,orvosi ügyelet fedezete, mindet arra kell fordítani
Barabás Ferenc polgármester: Csak a kötelezően ellátandó feladatokra lehetett igényelni
támogatást, természetesen minden önkormányzat próbál kiskapukat keresni, azokat
szorították. Letudják zárni az évet úgy, hogy nem lesz hiány. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
179/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a hivatal 2014.
évi költségvetésének módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Még folyamatban vannak további előirányzatmódosítások is.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Közös

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
180/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat
2014.
évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosítására
Barabás Ferenc polgármester: A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést a
bizottságok tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.

Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Látható, nagyon komoly forrásokhoz jutott az
önkormányzat pályázatokon keresztül.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvényben rögzítettek figyelembevételével Biharkeresztes Város Önkormányzata a
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

193 122 E Ft-tal
193 122 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
(1)
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1 467 861 E Ft-ban
1 457 955 E Ft-ban
9 906 E Ft-ban
68 873 E Ft
78 779 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú bevételt:

475 750 ezer Ft-ban,

-

felhalmozási célú kiadást:

340 471 ezer Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

299 260 ezer Ft-ban,

- felújítások összegét

41 211 ezer Ft-ban,

-

egyéb felhalmozási kiadás

0 ezer Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

992 111 ezer Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 117 484 ezer Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

418 343 ezer Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

80 035 ezer Ft-ban,

- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

271 657 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

261 711 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:

85 738 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:

0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

177 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

130 fő)

állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 177 főben állapítja meg.”
3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 1/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
4. §

(1)

Ez a rendelet 2014. december 22. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. december 19. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

5.

Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő rendelet és határozatok módosítására
5.a. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a napirendet
valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a két rendelet
módosítást és a határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az előterjesztésben olvasható, a felülvizsgálat során két rendelet
módosítása látszott szükségesnek. Ügyvezető úrral történt egyeztetést követően. 3 %-os
lakbérnövekedés lett előterjesztve, illetve a közterület Kereskedelmi-, vendéglátóipari
tevékenység és egyéb szolgáltatás állandó telepített épület, építmény jelleggel 500 Ft/m2/hóra
történő emelést javasolnak, minden más tekintetben a két rendelet változatlan formában
marad.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Az elv az, hogy igazodjanak a tavalyi évhez hasonlóan a
korrekcióhoz. Próbálják kiigazítani folyamatosan az ingatlan bérbeadási árakat. Nem akart
olyan emelést, ami nehezítené a lakosok helyzetét.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a lakás és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló
22/2007. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló 22/2007. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 40. §
a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 40. § b)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság; a
40. § c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Művelődési, Ifjúsági
és Sportbizottság; a 40. § d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; a 40. § e) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről
szóló 22/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5. § Fizetendő lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata után havonta:
Komfortfokozat

a) összkomfortos
b) komfortos
c) komfort nélküli

Szociális helyzet
alapján
(Ft/m2/hó)

Költségelven való
bérbeadás esetén
(Ft/m2/hó)

Piaci alapon való
bérbeadás esetén
(Ft/m2/hó)

323
280
113

376
320
144

271
209
93
2. §

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. december 19. napján
dr. Juhász Marica
jegyző

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013. (XII. 20.) 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. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. sz. melléklet a 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
A közterület használati díjak:
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató
3. Önálló hirdető-berendezések, (táblák, cég- és címtábla)

500,-Ft/hó
500,- Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék tárolás, építési engedély birtokában az
engedély kiadását követő
0 – 6 hónapig
ingyenes
6 hónapon túl
150,-Ft/m2/hó
5. Alkalmi árusítás:

500,-Ft/nap

6. Mozgóbolti árusítás

1.000,-Ft/hét

7. Vendéglátó ipari előkert

500,-Ft/m2/hó

8. Kulturális rendezvény

díjtalan

9. Mutatványos tevékenység

100,-Ft/m2/nap

10. Kereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenység és egyéb szolgáltatás (állandó telepített
épület, építmény)
500,- Ft/m2/hó
11. Egyes létesítményekhez szükséges (építési engedélyben előírt várakozóhely) parkoló
40.000,-Ft/év

Közterület
megnevezése
A
város
díszburkolatos és
nem díszburkolatos
területei

Forgatási helyszín
Ft/m2/nap

Technikai
kiszolgálás
Ft/m2/nap

Stáb parkolás
Ft/m2/nap

200

150

100

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)”
2. §
Ez a rendelet 2015. január 1. 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. december 19. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzati garázsok, üzletek, irodák bérleti díjának megállapításáról szóló előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati garázsok, üzletek,
irodák bérleti díját 2015. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Iroda, üzlet
520 Ft/m2/hó
Garázs
7000 Ft/hó
A határozatban szereplő díjak Áfa-t nem tartalmaznak.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
181/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati garázsok,
üzletek, irodák bérleti díját 2015. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
Iroda, üzlet
Garázs

520 Ft/m2/hó
7000 Ft/hó

A határozatban szereplő díjak Áfa-t nem tartalmaznak.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.

6. Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Mint minden évben, most is az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkot a Képviselő-testület, a 2015. évi költségvetés elfogadásáig ez
alapján folytatják a gazdálkodást, ami beépül a költségvetésbe.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
Biharkeresztes Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló rendelet megalkotásával.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és
ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában
működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Biharkeresztes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015.
január 1-jétől a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának folyamatosságát Biharkeresztes Város Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosított
előirányzatainak szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2015. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2015. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2015. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. december 19.
Dr. Juhász Marica
jegyző

7. Előterjesztés Biharkeresztes
munkatervéről

Város

Képviselő-testülete

2015.

évi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkaptál. Valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, a módosított
előterjesztést elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk a módosítással elfogadásra javasolják
a 2015. évi munkatervet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, a módosaított
munkatervet elfogadásra javasolják.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A módosított munkatervben az eredetihez képet, két
pont történt változtatás. A Biztos Kezdet Gyerekház évente kétszer számol be, ezért a májusi
napirendek közé is bekerült, illetve a Közösségi Ház tájékoztatóját is tartalmazza a
munkaterv. Más módosítás nem történt.
Barabás Ferenc polgármester: Az egyes hónapokban az előterjesztések száma mindig bővül, a
változásokat mindig figyelembe kell venni. Jóval több testületi ülésre fog sor kerülni, mint
amit a munkaterv tartalmaz. Szerencsére az élet mindig olyan dolgokat produkál, amire
reagálni kell, bizonyára lesz jó néhány olyan pályázat, ami döntést igényel. Reméli olyan
rendkívüli testületi ülésekre is sor kerül, ahol a sikeres pályázatok kapcsán a megvalósításról
kell dönteni. Unatkozni nem fognak 2015-ben sem. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
elfogadják-e a módosított munkatervet, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. december 18.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
182/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét - a
melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 18.

Melléklet a 182/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozathoz:
BIHARKERESZTES VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. ÉVI MUNKATERVE
Mindegyik testületi ülés 1. és 2. napirendi pontja:
- 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
- tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
JANUÁR
Előterjesztés Biharkeresztes város kötelező önkormányzati közművelődési feladatainak
formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló 29/2004. (XI.25.) BVKt rendelet
módosításáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
Előadó: intézményvezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: Intézményvezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző
Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés az Önkormányzat és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság közötti megállapodások felülvizsgálatára
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)

FEBRUÁR
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat
programjára
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)

2015-2019 közötti gazdasági

és

intézményei

2015.

évi

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének
elfogadásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző,
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés 2014. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Város Hete rendezvénysorozat előkészítéséről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
ÁPRILIS
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)

Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóra
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
MÁJUS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági
jelentésének elfogadására
Előadó: a KFt ügyvezetője
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: a Kft ügyvezetője
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
Előadó: a Kft ügyvezetője
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: a Kft ügyvezetője
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS
A nyári szabadságolásokra tekintettel képviselő-testületi ülés nincs tervezve.
SZEPTEMBER
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola, a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, valamint az „ Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2014/2015.
tanévben folyó tevékenységéről és a nevelési év/tanév kezdés tapasztalatairól szóló
tájékoztatásra
Előadó: Intézményvezetők
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati felhívásához való csatlakozásra
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
OKTÓBER
Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról, műszaki
állapotukról.
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
NOVEMBER
Előterjesztés a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság és a Biharkeresztesi Rendőrőrs a
közrend és közbiztonság helyzetéről településünkön szóló beszámolójához
Előadó: Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, rendőrkapitány
Feketéné Bartha Edit r. alezredes, őrsparancsnok
Közmeghallgatás
Előadó: Barabás Ferenc polgármester

DECEMBER
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának
megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)

2016.

évi költségvetését

Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés a Közösségi Ház tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: Szabácsikné Kiss Anett közösségi ház vezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
8. Előterjesztés
beszámolóra

a

Biztos

Kezdet

Gyerekház

tevékenységéről

szóló

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a köznevelési
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja:
Bizottságuk tárgyalta a gyerekház
tevékenységéről szóló beszámolót, dicsérettel való elfogadását javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Az ülésen jelen van a gyerekház vezetője.
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: A mikulás és a karácsonyi ünnepség is lezajlott, ami
nagyon sikeresnek mondható. Köszönik a munkájukhoz nyújtott sok segítséget.
Sszokták személyesen megkeresni a családokat, 8- 12 óráig van nyitva a gyerekház. Arra
törekednek, hogy az anya-gyerek kapcsolatot minél inkább szélesítsék, nagyon sokat
mesélnek, verselnek, mondókáznak, mindezt az anyákkal együtt, próbálják bevonni őket.
Beilleszkedésüket segítik. A hátrányos helyzetű családokat mosással tudják segíteni. Igény
szerint tisztálkodási lehetőség is van a gyerekházban. Az egymáshoz való alkalmazkodásról
sokat tanulnak így a gyerekek. A mondókázást, éneklést próbálják erősíteni, az anyukák is
részesei az egész délelőtti programoknak.

Gyökös Zoltán képviselő, irodavezető: Köszönetét fejezi ki a gyerekház munkatársai felé,
most novemberben voltak egy évesek, olyan szakterület ami eddig nem volt Biharkeresztesen,
hiányszolgáltatás. Az egy év alatt az ottani kollégák bizonyítottak, néhány 10 helyen van
ilyen. A Gyerekesély iroda az önkormányzat összefogásával bebizonyították, hogy szükség
van Biharkeresztesen a szolgáltatásra. Együtt munkálkodva segítsék, hogy működni tudjon,
azt még nem tudják hogyan fog áprilistól működni. Köszöni munkájukat, és gratulál,
mindenki számára érthető a beszámoló.
Barabás Ferenc polgármester: A Bihari Gyerekesély Irodának kíván köszönetet mondani
azért, hogy ide került Biharkeresztesre ez a Gyerekház, sok település pályázott erre, itt
délbiharban a hátrányos helyzetű gyerekek száma jóval meghaladja az átlag számot. Minden
településnek szüksége lenne rá. Sok szocializációs hátránynak a kompenzálását végzi a
gyerekház, megpróbálják leküzdeni. Az intézményekbe már úgy kerülnek, hogy a közösségi
életre a másokhoz való alkalmazkodásra felkészíti a gyerekeket. Köszöni a kitartó munkát,
amit végeznek. Fontos, hogy minél több rászoruló családot meggyőzzenek. Hogyan alakulnak
ezek a dolgok?
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Pozitív dolgokról tud beszámolni, a 18 családból 9
hátrányos helyzetű. A személyes megkeresés sokkal meghittebb, mint a szórólap, egyik család
vonzza a másik családot, az első lépés a legnehezebb, aki először eljött, az jött másodjára. Jó a
kapcsolat, sokat járnak a családokhoz, ismerik is a munkatársakat, pozitívan veszik a
családok. Sok gyerek született, de még picik. Amik voltak akadályok ősszel, azok megoldódni
látszanak.
Harsányi Csaba képviselő: Örömét fejezi ki, hogy megalakult a gyerekház, ne azért örüljenek,
hogy hátrányos helyzetű a település, hanem azért, amit egy év alatt felépítettek. Elismerését
fejezik ki a munkatársaknak, dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolót.
Gyökös Zoltán képviselő, irodavezető: Április 30-al a pályázati program ér véget. Még nem
tudják milyen programok lesznek. A kollégákat szeretnék megtartani. Azon vannak, hogy
tovább menjen, megszakítás nélkül tudják biztosítani a munkahelyet és a szolgáltatást.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a gyerekház-vezetőjét, tolmácsolja köszönetét és
elismerését azoknak, akik a gyerekház munkájában részt vesznek. Javasolja dicsérettel
fogadják el a beszámolót.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház második
félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. december 18.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház második
félévi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. december 18.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
183/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház
második félévi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 18.

9. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi belső
ellenőrzési tervére
Barabás Ferenc polgármester: A napirendet a bizottságok tárgyalták. Ki lett küldve a mai nap
folyamán és írásban is megkapták a módosított előterjesztést. Kéri mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják a belső ellenőrzési tervet.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a belső
ellenőrzési tervet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2015.
évi belső ellenőrzési tervet.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Minden évben el kell fogadni a következő évi belső
ellenőrzési tervet.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Egyetért a belső ellenőrzési tervvel. Felmerült,
hogy nem kötelező könyvvizsgálót alkalmazni. Sokba kerülne? Megnyugtató volt, hogy a
könyvvizsgáló véleményt alkotott. Kérdésként veti fel.
Barabás Ferenc polgármester: Azért került módosított előterjesztés a képviselők elé, mert
jogszabály módosításra került sor, másként kell elkészíteni a belső ellenőrzési tervet. Eddig
mindig társulásban a BÖTKT-hoz csatlakozva biztosították a belső ellenőrzést. A
könyvvizsgáló megbízása 2015-ben már nem önkormányzati alapfeladat. A terv elkészítésébe
bevonták könyvvizsgáló urat is. Amennyiben szerződéskötés vele történik a belső ellenőri
feladatok ellátására, úgy az aktuális kérdésekben segítségét biztosítani fogja. Amennyiben
mást bíznak meg, úgy tőle is kérni fogják azt, amit könyvvizsgáló úr felajánlott. Egyetért
azzal, hogy kontroll nélkül dolgozni nagyon veszélyes lenne. Egy külső ember másként látja a
dolgokat. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezet
Az ellenőrzés tárgya:

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Humán erőforrás kihasználtság hatékonyságának

ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:
A humán erőforrás kihasználtságának elemzése
Az ellenőrizendő időszak:
2015. január 1.- 2015. december 31.
Az ellenőrzés típusa:
Kihasználtság elemzés
Az ellenőrzés módszerei:
Személyügyi dokumentumok elemzése, közvetlen
megfigyelésen alapuló ellenőrzés, interjú, munkanap
fényképezés, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
2015. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok 5 ellenőri nap
száma:
2. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezet
Az ellenőrzés tárgya:

Biharkeresztes Város Önkormányzata
Éves összefoglaló jelentés elkészítése és a következő
évi kockázatelemzéssel ellátott ellenőrzési feladat
javaslatának elkészítése
Az ellenőrzés célja:
A pénzügyi
folyamatok szabályszerűségének
ellenőrzése
Az ellenőrizendő időszak:
2015. január 1.- 2015. december 31.
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:
elemzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
2015. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok 3 ellenőri nap
száma:
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
184/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezet
Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:
Az ellenőrizendő időszak:
Az ellenőrzés típusa:
Az ellenőrzés módszerei:

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Humán erőforrás kihasználtság hatékonyságának
ellenőrzése
A humán erőforrás kihasználtságának elemzése
2015. január 1.- 2015. december 31.
Kihasználtság elemzés
Személyügyi dokumentumok elemzése, közvetlen
megfigyelésen alapuló ellenőrzés, interjú, munkanap
fényképezés, helyszíni ellenőrzés

2015. I. negyedév
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
1 fő belső ellenőr
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok 5 ellenőri nap
száma:
2. számú ellenőrzés
Az ellenőrzött szervezet
Az ellenőrzés tárgya:

Biharkeresztes Város Önkormányzata
Éves összefoglaló jelentés elkészítése és a következő
évi kockázatelemzéssel ellátott ellenőrzési feladat
javaslatának elkészítése
A pénzügyi
folyamatok szabályszerűségének
Az ellenőrzés célja:
ellenőrzése
2015. január 1.- 2015. december 31.
Az ellenőrizendő időszak:
Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:
elemzés
Az ellenőrzés módszerei:
2015. IV. negyedév
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
1 fő belső ellenőr
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Az ellenőrzésre tervezett napok 3 ellenőri nap
száma:
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.
10. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Az eddigi beiskolázási
területet javasolták az előterjesztés szerint.
Zsilinyi László képviselő: Mi lesz a Nagykereki iskolával? Az alsó tagozatos gyerekeket
Kismarjába viszik át sorra. Van elképzelés róla, hogy a jövőben hogy lesz?
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A szülőnek szabad iskolaválasztási joga van. A
Tagintézmény-vezetőnek bizonyos feltételekkel szavazott bizalmat a testület. Úgy kell eleget
tenni a feltételeknek, hogy a szülőknek meg se forduljon meg a fejükben, hogy elviszik a
gyerekeket. Összevont osztályok működnek az alsó tagozatban, de az óvodában szerencsére
nem csökken a gyereklétszám, azt gondolja, az iskola léte nem forog veszélyben.
Barabás Ferenc polgármester: A tankerületi igazgató elképzelése szerint a létrehozott
társulást, hosszú időn keresztül működtetni szeretnék. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése
alapján – az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki,
Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet:
Biharkeresztes Város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszáma intézményi és tagintézményi bontásban:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola:
117 fő
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskola:
67 fő
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskola
14 fő
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
185/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd,
Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja
meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a 185/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozathoz:

Biharkeresztes Város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszáma intézményi és tagintézményi bontásban:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskola:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskola

117 fő
67 fő
14 fő

11. Előterjesztés a Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, a bizottság elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Biharkeresztes a
Művészetekért Közalapítvány részére 32.400 Ft támogatást nyújt a 2014. évi költségvetés
terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
186/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány részére 32.400 Ft támogatást nyújt a
2014. évi költségvetés terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.

12. Előterjesztés But Caliman a Biharkeresztes belterület 350/2 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk a módosított előterjesztést nem
tárgyalta, az eredetit elfogadásra javasolták.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: A határozati javaslat a bizottságok javaslatának megfelelően át
lett dolgozva. Ha meg akarja vásárolni But Caliman az ingatlant, megteheti, de nemcsak az ő
számára lesz lehetőség, más számára is. Hirdetőtáblán, helyszínen, Szuperinfóban is meg
fogják jelentetni az eladást. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy valamikor Biharkeresztes
rendezési tervében az szerepelt, hogy több utcát fog nyitni az önkormányzat. Több esetben ez
a fejlődés gátjává vált, valós igények merültek fel. Ha valaki ide akar költözni, talál építési
telket. Az utcanyitásnak semmi realitása nem volt, ezért amint emlékeznek 2012-ben kivették
a rendezési tervből.
Harsányi Csaba képviselő: Van-e más érdeklődő? Állt-e szándékukban eladni a telket?

Barabás Ferenc polgármester: Személy szerint vele nem találkozott, beadta a kérelmét. Nem
tartja szükségesnek, hogy fenntartsa a telket az önkormányzat. Nem akkora telek, hogy
bármilyen közintézményt építhetnének rá. Meghirdetik, nyilvánosságra hozzák, bárki
ajánlatot tehet, ha érkeznek az ajánlatok, akkor dönt a képviselő-testület. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a módosított előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól szóló 7/2013.(III.29.) Önkormányzati rendelet alapján megtárgyalta „But
Caliman vételi szándéka a Biharkeresztes belterület 305/2 hrsz-ú ingatlanra” című
előterjesztést és úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú Biharkeresztes 305/2 hrsz.
alatt felvett ingatlant értékesíti. Az értékesítési szándékát hirdetőtáblán és a Szuperinfóban
közzé teszi. Felhatalmazza a Polgármestert a hirdetések közzétételére vonatkozó intézkedések
megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. február 1.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
187/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról,
a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013.(III.29.) Önkormányzati rendelet alapján
megtárgyalta „But Caliman vételi szándéka a Biharkeresztes belterület 305/2 hrsz-ú
ingatlanra” című előterjesztést és úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú
Biharkeresztes 305/2 hrsz. alatt felvett ingatlant értékesíti. Az értékesítési szándékát
hirdetőtáblán és a Szuperinfóban közzé teszi. Felhatalmazza a Polgármestert a
hirdetések közzétételére vonatkozó intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. február 1.

13. Különfélék
K/1. Előterjesztés a közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére, felügyeletére és
ellenőrzésére vonatkozó szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ülésen jelen van
Ügyvezető Úr, kéri, adjon tájékoztatást.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Ez év december 31-el megszűnik a szerződés. Az
önkormányzat választhat egy lehetőséget. A Városgazdálkodási Nonprofit Kft alvállalkozó
igénybevételével el tudná látni a feladatot, amit a Mezei-Vill Kft látott el. Betölti feladatát a
cég, és olyan kontrollt biztosít a képviselő-testület számára, ami nem volt. Eddig nem lehetett
pontos adatokat kapni. A hibabejelentés a központba történne a városgazdálkodás akár
naprakész, havi kimutatást tud biztosítani az önkormányzatnak. Kontrollt biztosítanának, a
vállalkozás erre képes, az alvállalkozó vonalat sikerült előkészíteni. Az önkormányzat
segítése érdekében át tuja venni január 1-jétől a vállalkozás a feladatot.

Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondja, csak jól jár az önkormányzat.
Gyökös Zoltán képviselő: Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a 2015. január 1. napjától 2015. december 31-ig terjedő
határozott időre a aktív elemek üzemeltetésére, felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó
üzemeltetési szerződést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, a szerződésben rögzített
díjat 5.760.000,- Ft/év + Áfa összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az üzemeltetési szerződés
aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. december 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
188/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a 2015. január 1. napjától 2015.
december 31-ig terjedő határozott időre a aktív elemek üzemeltetésére, felügyeletére
és ellenőrzésére vonatkozó üzemeltetési szerződést megismerte, az abban foglaltakat
elfogadja, a szerződésben rögzített díjat 5.760.000,- Ft/év + Áfa összegben határozza
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az üzemeltetési
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 31.

K/2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, javasolják,
hogy támogassa a Képviselő-testület Szabó Zoltánné pályázatát és vezetői megbízását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni
Tankerülete kereste meg az Önkormányzatot, hogy véleményezze a Biharkeresztesi Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium intézményvezetői állására benyújtott pályázatot.

A felhívásra egy pályázat érkezett, Szabó Zoltánné nyújtotta be pályázatát, aki jelenleg
megbízottként látja el a feladatot. A pályázat egyik nagy pozitívuma, hogy aggályait

megfogalmazza az intézmény a jövőjével kapcsolatosan, s a jelenlegi problémákat sem
kendőzi el, ugyanakkor lelkes.
Zsilinyi László képviselő: Olvasta a pályázatot, úgy gondolja elég részletes programot írt a
pályázó, a helyismeret sokat jelent, mindent megtett az iskoláért helyettesként is.
Megjegyzésként elmondja, hogy jó lenne, ha a tankerület nem csak ilyenben kérné ki a
véleményét az önkormányzatnak. Sok olyan döntés volt, ami települést érintő, jobb lenne, ha
bizonyos szempontból kikérnék a véleményüket.
Barabás Ferenc polgármester: A kérést továbbítani fogja. Amennyiben megkeresi az
intézményvezető, a lehetőségei felhasználásával szívesen együttműködik abban, hogy a
tankerület igazgatójával beszéljék meg, a településnek milyen igényei lennének. Ha a
megbeszélésen az intézményvezető kollégák nem vennének részt, azt nem szeretné, úgy
korrekt, ha ők is ott vannak.
Egyetért az igazgató kinevezésével, hatalmas munka, amit végez, a kollégákkal együtt az
összhang akkor lesz meg, ha megbízást kap a feladat ellátására.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
intézményvezetői állására beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Szabó Zoltán Ervinné 4031 Debrecen, István u. 25. 3/27. szám alatti lakosnak a Biharkeresztesi
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium intézményvezetői munkakör
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Támogatja Szabó Zoltánné vezetői megbízását. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
intézményvezetői állására beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Szabó Zoltán Ervinné 4031 Debrecen, István u. 25. 3/27. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
intézményvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását
támogatja/nem támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
189/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
intézményvezetői állására beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Szabó Zoltán Ervinné 4031 Debrecen, István u. 25. 3/27. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
intézményvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását
támogatja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/3. Szóbeli előterjesztés idősek karácsonyi megajándékozására
Barabás Ferenc polgármester: Az önkormányzat lehetőségei szűkösek. A rendelkezésre álló
segély keretből nem tudnak félre tenni, hogy pénzt vagy utalványt biztosítsanak a lakosság
részére. Ezért gondolták, hogy elsősorban azokból a termékekből, amit a közhasznúak
elkészítenek, egy kis jelképes karácsonyi csomagot adnának.
Azt folytatják, amit elkezdtek nyáron, kiadtak egy 5 E Ft-os utalványt, amin zöldséget és
száraz tésztát lehetett vásárolni. Szeretné, ha egyetértenének, és elfogadnák, hogy most
karácsonykor tényleg jelképes ajándékot, 60 dkg savanyúságot, 25 dkg száraztésztát, 50 dkg
szaloncukrot és rongylábtörlőt tartalmazó csomagot adnának a 65 éven felüli személyeknek,
családonként egy csomagot. Sajnos öregszik a város.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 65 éven felülik biharkeresztesi
lakosok részére, családonként egy jelképes karácsonyi ajándékcsomagot biztosít elsősorban a
közfoglalkoztatásban előállított termékekből.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
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K/4. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közterületi kamera
pályázaton 6,5 millió forint támogatást kap az önkormányzat. A holnapi nap folyamán kell
aláírni a szerződést a Belügyminisztériumban. Csökkentett tartalommal kell megvalósítani.
Már átnézték az eredeti terveket, a legkritikusabb területeken el tudják helyezni a kamerákat.
Ettől azt is reméli, hogy a buszmegállónál lévő probléma is megoldódik. Ott két kamera lesz,
egy beltéri, és egy kültéri. Felvették azzal a két céggel a kapcsolatot, akiktől árajánlatot kértek
a pályázathoz. Azt szeretnék, ha egy központi helyre futnának be az adatok. Csökkentették a
kamerák számát, a kiszolgáló eszközök maradnak, 16 kamerát tudnak felszerelni.
Sándor Péter polgárőr-vezető: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy december 8-án két
kerékpárt kaptak tavaszi használatra. Felhívást kaptak arra, hogy a polgárőrség minden
településen ültessen egy fát. A tavasz folyamán szeretnék megtenni.

Barabás Ferenc polgármester: Megkeresik a helyet a fának.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a tegnapi napon volt megbeszélés a kerékpárút építésével
kapcsolatosan. Újabb kérelmet kell benyújtani, hogy a befejezés határidejét módosítani
tudják. Nem halad az ártándi kisajátítás. Mindig újabb-újabb problémák jönnek elő. Jó lenne
már lezárni a projektet. Kérték, hogy ügyvéd jöjjön ki, az ártándi polgármesterrel
megpróbálnak információt szerezni, mikorra lesz megoldva a kisajátítás, és mibe kerül.
Szeretnék, ha minél hamarabb befejeződne a beruházás.

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