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2/2015. (I. 30.) önkormányzati
rendelet
3/2015. (I. 30.) önkormányzati
rendelet
4/2015. (I. 30.) önkormányzati
rendelet

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
a köztisztaság fenntartásáról

I3
G1

Határozatok:
13/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
14/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
15/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
16/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
17/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
18/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
19/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
20/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
21/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
22/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
23/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
24/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
25/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
26/2015. (I. 29.) BVKt
határozat
27/2015. (I. 29.) BVKt
határozat

lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C5

a közművelődési intézmények 2014. évben végzett munkájának
értékekéséről szóló beszámolót elfogadásáról
a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
jóváhagyásáról
a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról
az Óvodai Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodásának jóváhagyásáról
Az alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról

C2

C8

J1
C2
E16
E16
B6

az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

B4

Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról
Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. társasági szerződésének
módosításáról
TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez
környezeti
hatásvizsgálatok
elkészítője
személyének
kiválasztásáról
Dr. Feltman Cristina Rodica kérelmének elutasításáról

Z1

Bocskai István Általános Gimnázium, SzSzK-ban létrehozandó
Intézményi Tanácsba történő delegálásról
"Az értől az óceánig" projekt megvalósításához, pénzügyi
lezárásához
a
projektmenedzsment
tevékenységének
meghosszabbításához összeg biztosítása

Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-én –
csütörtök – 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
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Boros Beáta intézményvezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Sándor Péter polgárőrvezető
Glökner Orsolya helyi lakos
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
Ary Zsolt ügyvezető
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – 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 pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület,
a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének átvételéről, valamint a Biztos Kezdet
Gyerekházak működésének állami támogatására kiírt pályázat beadásáról szóló előterjesztés
kivételével, azt későbbi ülésen tűzik napirendre.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi napirendi pontokkal:
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 kötelező önkormányzati közművelődési
feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló 29/2004. (XI.25.)
BVKt rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 21.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról
6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
7. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

9. Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatához
10. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására és költségtérítésének
megállapítására
11. Különfélék
K/1.

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

K/2.

Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában álló Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. társasági szerződésének módosításáról

K/3.

Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez környezeti
hatásvizsgálatok elkészítőjének személyének kiválasztásáról

K/4.

Dr. Feltman Cristina Rodica kérelméről

K/5.

Előterjesztés Bocskai István Általános Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumban létrehozandó Intézményi Tanácsba történő delegálásra

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 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
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3. Előterjesztés Biharkeresztes Város kötelező önkormányzati közművelődési
feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló 29/2004.
(XI.25.) BVKt rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 21.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról
6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
7. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
9. Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatához
10. Előterjesztés
az
alpolgármester
költségtérítésének megállapítására

tiszteletdíjának

módosítására

és

11. Különfélék
K/1.

Előterjesztés
az
önkormányzat
tulajdonában
álló
Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

K/2.

Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában álló
Városfejlesztési Kft. társasági szerződésének módosításáról

K/3.

Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez
környezeti hatásvizsgálatok elkészítőjének személyének kiválasztásáról

K/4.

Dr. Feltman Cristina Rodica kérelméről

K/5.

Előterjesztés Bocskai István Általános Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégiumban létrehozandó Intézményi Tanácsba történő delegálásra

Biharkeresztesi

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
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselők
megkapták. Kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket a polgármesteri jelentéssel kapcsolatosan.
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Dani Béla Péter képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 6. pontjával
kapcsolatosan kér tájékoztatást. Az orvosi ügyelettel kapcsolatosan van-e előrelépés?
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: A két ülés közötti jelentés 7.
pontjával kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Harsányi Csaba képviselő: A két ülés közötti jelentés 1. pontjával kapcsolatosan kér
tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Az 1. pontban szereplő Volánpack Vezérigazgatójával történt
megbeszéléssel kapcsolatosan elmondja, hogy már többször beszélt arról, hogy a Volánpack
bővíti a biharkeresztesi tevékenységét. A Fitokondiból sokat forgalmaznak Romániába.
Felújítottak egy épületet, és áthozták Budapestről a papíralapú csomagoló tevékenységüket.
Még tovább fejlesztik, így több embert foglalkoztatnak. Sikerült nekik román piacot szerezni.
A faalapú csomagoló eszközök gyártását is el fogják hozni ide Biharkeresztesre. A
vezérigazgató kérte a segítséget a projekt vázlatok eljuttatásához a megyei fejlesztési tervbe,
ezeket folyamatosan megbeszélik, gépeket szeretnének beszerezni. Biharkeresztesen kb. 20
embert még fel tudna venni. A 6. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy az orvosi ügyelet
Biharkeresztesen a szerződésnek megfelelően működik. Különböző mende-mondák szárnyra
keltek. Mostmár rosszindúlatúság is van a rémhír terjesztésében. Az orvosi ügyelet, amíg a
szerződés él, orvossal, asszisztenssel, gépkocsivezetővel működik, ellenőrizte, két este is járt
ott a héten. Az Orvosi Ügyelet Kft vezetője megkereste az önkormányzatot, hogy orvoshiány
van, ezért szeretnék úgy ellátni az ügyeletet, hogy Biharkeresztesen nem lenne orvos,
Berettyóújfaluból vagy Komádiból jönne ki. Felvetette ügyvezető úr, hogy magasabb
összeggel járuljon hozzá az önkormányzat. Tényleg alacsony az összeg, amit fizetni tudnak,
de ilyen lehetőségek vannak. Folynak a tárgyalások, megbeszélések. Annak érdekében, hogy
központi ügyelet nélkül ne maradjon a város, elkezdtek egy másik céggel is tárgyalni, akik
ajánlatot tettek. Folynak a megbeszélések, döntés még nem született. A 7. ponttal
kapcsolatosan elmondja, hogy egy fővel, akivel nem tudott korábban az ügyvéd nő
megállapodni, a kisajátítás ügyében a megállapodás megszületett. Ha az időjárás megengedi
folytatódik a kerékpárút építése.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Köszöni a válaszokat. 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:
2015. január 29.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
13/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
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települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 29.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselők
megkapták. Kéri, mondják el véleményüket.
Barabás Ferenc polgármester: Év elején tartanak, az átmeneti gazdálkodásnak megfelelően
történik a gazdálkodás. Közüzemi számlák, bérek kifizetése történik meg. Beruházásra
történő, vagy más nem kötelező feladatokkal kapcsolatos kifizetés nem történt.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, 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: 2015. 01.29.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
14/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. 01.29.

3. Előterjesztés Biharkeresztes Város kötelező önkormányzati közművelődési
feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló 29/2004.
(XI.25.) BVKt rendelet módosításáról
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselők
megkapták, valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az előterjesztésből is látható, hogy ez az
önkormányzati rendelet 2004-ben került elfogadásra, a felülvizsgálatát kezdeményezték.
Változott a jogszabályi háttér, ezért sok ponton kellett volna módosítani, így új rendelet került
előterjesztésre. Tág értelemben értelmezi a közművelődési feladatot, az önkormányzat az
általa fenntartott intézmény útján látja el, ezen kívül minden intézménynek, civil szervezetnek
a munkájára nagymértékben számít, illetve igényli is. Február 1-jén lép hatályba az új
rendelet, és hatályon kívüli helyezésre kerül a 29/2004. (XI. 25.) számú rendelet.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést,
bizottsági ülésen a művelődési ház vezetője is elmondta véleményét a rendeletről. Bizottságuk
egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnöke: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
rendelet-tervezettel.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében
meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) sz. önkormányzati rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága,
Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Biharkeresztes város polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.
2. §
Az önkormányzat elismeri, hogy Biharkeresztes város minden polgárának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.
Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
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4. §
(1) A rendelet hatálya a kulturális szolgáltatások, a közművelődési tevékenység körében
kiterjed:
a.) a művelődési (kulturális) területen
- a város lakossága számára színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti
kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek tartásának biztosítására;
- amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok, alkotó és előadóművészi
művelődő közösségek működésének segítésére;
- közművelődési tevékenységet is végző lakossági önszerveződő közösségek
támogatására;
- különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítésére, ezen belül a városban élő nemzetiségek kulturális tevékenységének
támogatására, más nemzetek kultúrájának - a testvérvárosi kapcsolatok
kiszélesítésével történő megismertetésére a város lakosságával, illetve saját
kultúránk más nemzetek számára történő bemutatására;
- a közművelődés eszközrendszerével a helyi társadalom kapcsolatrendszere és
közösségi élete érdekérvényesítésének segítésére;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez
szükséges feltételek biztosítására.
b.)

az ismeretterjesztés területén
- az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésére,
megértetésére, befogadásának elősegítésére;
- az ismeretszerző és - terjesztő amatőr közösségek tevékenységének
támogatására;
- civil közösségek közismertségének elősegítésére;
- a helyi média működésének elősegítésére és támogatására;
- a város internetes honlapjának kialakítására és annak igény szerinti
fejlesztésére;
- az idegenforgalom (turizmus, szervezett külkapcsolatok) keretében a városba és
a bihari térségébe látogatók számára a kulturális hagyományok, értékek
bemutatására.

c.)

a hagyományőrzés területén
- a hely(hon)-ismereti, környezet- és természetvédő mozgalmak támogatására, a
lokálpatriotizmus erősítésére;
- a város helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a
helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezésére és
tartására;
- a nemzeti (nemzetiségi) világi és egyházi ünnepek, városi évfordulók, egyéb
rendezvények színvonalas megtartásának támogatására, élményszerűségének
növelésére a közművelődés eszközeivel.

d.)

a képességfejlesztés területén
- az iskolarendszeren kívüli ön- és szakképző tanfolyamok, mentális kultúrát,
önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő
felnőttoktatási lehetőségek támogatására, a humánerőforrás fejlesztésére.
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(2) A rendelet hatálya a kulturális és közművelődési szolgáltatásokat végzők területén
kiterjed mindazokra a természetes és nem természetes személyekre (jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek), akik a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó
feladatok (tevékenységek) helyi végrehajtásában érintettek, illetve abban közvetlenül vagy
közvetve közreműködnek.
5. §
A rendelet alkalmazásában Önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény:
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
II.
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
6. §
(1)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátását
- Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Köznevelési, Művelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
- Biharkeresztes város polgármestere
Biztosítja az önkormányzat által fenntartott intézmény útján.
- A Városi Művelődési Ház és Könyvtár fenntartja a testvérvárosi kulturális
kapcsolatokat, továbbá előkészíti és lebonyolítja a következő nemzeti ünnepeket és
hagyományossá vált városi nagyrendezvényeket:
- A magyar kultúra ünnepe (január 22.),
- Március 15.,
- A költészet napja (április 11.),
- Város hete rendezvénysorozat (április )
- Május 1.,
- Szent István-napi rendezvények (augusztus 19–20.),
- Október 23.,
- Városi karácsony (december) .
- Ezeken a rendezvényeken a Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által pénzbeli és természetbeni támogatásban részesített csoportok ingyenesen lépnek
fel.
A feladatellátáshoz hozzájárulnak:
- a Biharkeresztes város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények
tevékenységi körükből adódó követelmények teljesítésével;
- a Közös Önkormányzati Hivatal az irányítási (felügyeleti), ellenőrzési tevékenység
gyakorlásán túl a közművelődési érdekek érvényesítésének segítésére a Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Hatósági Irodáján történő 1 fő
közművelődéssel is foglalkozó köztisztviselő alkalmazásával.

(2)
Az önkormányzat képviselő-testülete biztosítja a közművelődési feladatok ellátásában
résztvevő és az (1) bekezdésben megjelölt szervezet ez irányú tevékenysége ellátásához
szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – szakemberek
foglalkoztatását, gondoskodva igény szerinti továbbképzésükről.
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7. §
(1)
A közművelődési feladatok ellátásával jelentkező költségeket – az előző év ez irányú
költségeinek az inflációs rátával, illetve az esetleges új feladatok teljesítéséhez szükséges
külön költségekkel emelt összeggel – az éves költségvetésben kell meghatározni.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt költségigényeken túl az éves költségvetésekben – külön
önkormányzati rendeletben szabályozottan – külön keretösszeg különíthető el a kulturális és
közművelődési tevékenység támogatására.
(3)
Az önkormányzat képviselő-testülete a 4. § (1) bekezdésén részletezett közművelődési
feladatok eredményes ellátása érdekében nem önkormányzati szervekkel – intézményekkel,
egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel – szükség szerint megállapodást köthet.
(4)
Mind az önkormányzat, mind pedig a Városi Művelődési Ház és Könyvtár
tevékenységében fontos szerepet kap a kapcsolattartás és együttműködés a Megyei
Népfőiskolai Egyesülettel és a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel.
8. §
(1)
A közművelődési feladatok ellátásában résztvevő szervezetek (személyek)
alkalmanként – külön meghatározott feltételek alapján – a 7. § (2) bekezdésében jelölt
keretösszegből biztosítandó anyagi támogatásban részesülhetnek.
(2)
A pályázati feltételeket, valamint a támogatás mértékét a képviselő-testület állapítja
meg; gyakorolva a benyújtott pályázatok bírálati, döntést hozó és a nyújtott támogatás
felhasználásának ellenőrzési jogát.
9. §
A képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok
végrehajtása érdekében együttműködik
a közművelődési tevékenységben résztvevő intézményekkel, szervezetekkel,
öntevékeny csoportokkal, személyekkel, valamint a 6. § (1) bekezdés szerint érintett
intézménnyel;
a városban közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi
szervezetekkel;
a testvérvárosokkal;
a kulturális ágazat megyei (regionális, országos) irányítóival, szakmai tanácsadó és
érdekvédelmi szervezeteivel.
10. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3.)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.
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III.
Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város kötelező önkormányzati
közművelődési feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló
29/2004. (XI.25.) BVKt rendelete.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. január 30.
Dr. Juhász Marica
jegyző

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 21.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselők
megkapták, valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Technikai, lakosságot nem érintő módosítást végeztek, szakmai
követelménynek tettek eleget. Ismerteti a módosításokat.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnöke: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet
módosításával
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 21.) 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.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Biharkeresztes Város Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 21.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (10) bekezdése hatályát veszti.
2. §
A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Biharkeresztes
Város közigazgatási területén Jónás Brigitta Angéla egyéni vállalkozó (4110 Biharkeresztes,
Kazinczy u. 8/A) látja el.”
3. §
A Rendelet 4.§ (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra az ingatlantulajdonos a rákötési
lehetőséggel élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.
(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított
közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(4) A 4.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott
módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.”
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4. §
A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LXXV. törvényben, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.
(XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.”
5. §
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra
készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.”
6. §
A Rendelet 7.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást
megfelelő rendszerességgel, de legalább évente 1 alkalommal igénybe venni, és a
közszolgáltatást időben elvégeztetni, valamint az elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani.”
7. §
A Rendelet az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó szabályok
(1) Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként tartanak
nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt tulajdonosa a használati szezonban
(április 15. és október 15. között) csak üdülésre, vagy üdültetésre használja.
(2) Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt olyan ingatlan,
amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben, legalább 4 hónapig nem használja,
ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves
ivóvízellátást igénybe veszik.
(3) Nem használt ingatlan: az, az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik
igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.
(4) Az ingatlantulajdonos, az üdülő-ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem
tartózkodik, vagy az ingatlan beépítetlen és az ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem
is keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.
(5) Az ingatlantulajdonos 10 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni amennyiben
a mentesítésre okot adó feltételek bármelyikében változás következik be.
(6) Az üdülő-ingatlantulajdonos a közszolgáltatást tárgyév április 1-től szeptember 30-ig
köteles igénybe venni e rendelet szabályai szerint.
(7) Az üdülőingatlanokra vonatkozó egyéb sajátos szabályozást nem állapít meg
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
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8. §
A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép:
„1.sz. melléklet a 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
2014. április 1-től érvényes
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalmatlanításának
egységnyi díjtétele (ürítési díj)
A
Szennyvízártalmatlanítás
díjtétele
Nettó díj Ft/m3

Megnevezés

Közüzemi
szennyvízcsatornával
ellátott ingatlan,
közüzemi
szennyvízcsatornával
el nem látott
ingatlan, gazdasági
társaságok
kommunális
szennyvize
lakossági,
intézményi 1m3

B
Szennyvízszállítás
díjtétele
Településrész
Biharkeresztes

415

C
Ürítési díj
összesen

Nettó
díj
Ft/m3

Nettó díj Ft/m3

1185

1600

Az ürítési díj az áfát nem tartalmazza.”
9. §
Ez a rendelet 2015. február 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 2015. január 30. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Az előterjesztést valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket. A módosított rendelet-tervezetet a
képviselők megkapták.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. A tárgykör már szabályozva volt, több
mint hét éves a rendelet, ezért új rendelet megalkotását javasolják. Hasonló szabályozások
kerültek lefektetésre, mint korábban. Kiemeli a közigazgatási bírság lehetőségét. A jegyző
már nem szabálysértési hatóság, ezért nem volt bírságolási lehetőség. Az önkormányzatok
sokszor tehetetlennek bizonyultak a kötelező érvényű magatartási szabályok és
kötelezettségek megszegőivel szemben. A közösségi együttélés alapvető szabályának
megsértője közigazgatási bírsággal sújtható. A fokozatosság elve természetesen megmaradna.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Bizottsági ülésen felvetődött,
hogy milyen sót lehet használni a síktalanításra. A módosított rendelet-tervezetet a képviselők
megkapták.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a módosított
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Valóban volt értelmezési probléma bizottsági
ülésen, a módosított rendelet-tervezet van előttük, elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, a módosított rendelettervezetet elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Szeretné felhívni a figyelmet erre a módosításra, a só és
műtrágya használatát a rendelet teljes mértékben megtiltja. Ennek mindenképpen érvényt kell
szerezni. Tapasztalták többen, hogy sokan sajnos az egyszerűbb módot választják a
síktalanításra, illetve a hó eltakarítására. Ahol konyhasót használnak vagy műtrágyát, ott a
gyalogjárda balesetveszélyessé válik. Kérik a lakosságot, hogy a rendeletben előírtakat tartsák
be. Közzé teszik a város honlapján külön felhívva a figyelmet, illetve a következő újságban,
ahol szintén kiemelik ezt a tiltást. Közérdek a betartása. Ha a kötelezettségének mindenki
eleget tesz, sokkal több járda építésére lesz lehetőség.
Harsányi Csaba képviselő: Sokan kiszórják a hamut, ami tele van szeggel. Ha élnek a
bírságolással, és nem fizetik meg, abban az esetben milyen lehetőség van. akik keveset
tartózkodnak a településen, azokra lehet-e hatással lenni?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ez adók módjára behajtható lesz. A felszólítást megpróbálják
eljuttatni, a bírságolási lehetőség a következő. Nem az a cél, hogy a lakosságot büntessék,
hanem az, hogy betartsák a rendelkezéseket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezettel.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1)
bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztaság fenntartásáról
az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása.
(2) A rendelet célja továbbá Biharkeresztes város területére vonatkozó kötelező érvényű
magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a település területén a köztisztaság
fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.
(3) Az önkormányzati rendeletben előírtak betartása elsőrendű közegészségügyi,
környezetvédelmi és városképi szempontból is fontos, ezért a rendelet végrehajtásában
mindenki köteles közreműködni.
2. §
A rendelet hatálya Biharkeresztes város közigazgatási területén élő valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, valamint a város területén
elhelyezkedő valamennyi ingatlanra kiterjed.
Fogalmi meghatározások
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb.) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – valamint a
közterületek tisztán tartása.
b) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül közterületként
nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra
átadott része (épületárkád alatti járda, aluljáró) tulajdonostól függetlenül.
c) Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése
illetőleg pormentesítése.
A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak
4.§
(1) Biharkeresztes város köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hatékonyan
közreműködni és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a települési
környezetet szennyezné, fertőzné.
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(2) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet,
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni.
(3) Az önkormányzat által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb
lomok elhelyezése.
(4) Tilos a közterületen elhelyezett a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek
edényzetét megrongálni, eltávolítani, vagy bele nem való hulladékot beletenni.
(5) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok,
épületek, valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák összefirkálása, elmozdítása,
valamint megrongálása.
(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, trágyalevet, vagy más
szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot bevezetni tilos.
(7) A parkosított, füves területet rendeltetésétől eltérően használni, illetve az ingatlanok
tulajdonosai által az ingatlanok elé a közterületre ültetett növények rongálása, letaposása,
valamint leszakítása tilos.
(8) Közterületen állatot legeltetni tilos.
(9) Bűzös, vagy szennyező anyagot kizárólag légmentesen lezárt tartályban, illetőleg csak oly
módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por- és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás, vagy a rakodás során a közterület mégis szennyeződne, úgy a
szennyeződést előidéző köteles azt saját költségén haladéktalanul eltakarítani, megszüntetni
és a közterület eredeti állapotát visszaállítani.
Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása
5.§
(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója,
illetve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetve – a bérleti
jogviszony esetén – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ezen
belül:
a) a lakó – és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének
(kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince – és padlásrész,
közös illemhely, hulladékledobó és – gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres
takarításáról, rovar – és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak,
b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek, továbbá a nem lakás céljára
szolgáló helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres
takarításáról, rovar – és rágcsálómentesítésről pedig a használónak kell gondoskodnia.
c) Közvetlenül az üzletek, intézmények, szórakoztató és vendéglátó egységek, árusító helyek,
üzletek előtt, körül levő járda, járda hiányában a gyalogos közlekedésre szolgáló útszakasz
tekintetében az ingatlan használója, bérlője, üzemeltetője ezek hiányában a tulajdonos köteles
a 6.§-ban meghatározott köztisztasági feladatokat ellátni, elvégezni, nyitva tartás ideje alatt
tisztán tartani.
6.§
Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, a kerékpárút gyalogos közlekedésre jelölt részéből
egy méteres szakasz, valamint a járda és az út közötti, a kerékpárút és az út közötti terület
gondozásáról, tisztán tartásáról
b) a gyomnövények eltávolításáról, kaszálásáról, allergén növények, illetve a parlagfű
irtásáról
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c) csapadékvíz lefolyásáról
d) hulladék összegyűjtéséről
e) hó eltakarításáról
f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
Síkosság mentesítés
7.§
(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, a
kerékpárút gyalogos közlekedésre jelölt részéből egy méteres szakasz, (járda hiányában egy
méter széles területsáv), lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója
folyamatosan köteles gondoskodni.
(2) Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, hamu, fűrészpor, bio
csúszásgátló keverék. stb.) használhatóak.
(3) Só felhasználása díszburkolatokon, közutakon, járdákon tilos.
(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani,
hogy sem a gyalogos - és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését
ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
- útkereszteződésben
- útburkolati jeleken
- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén
- kapubejáró elé annak teljes szélességében
- gyalogátkelő helyen
Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok
8.§
(1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a szennyezést okozó, ha annak
személye nem állapítható meg, akkor a terület tulajdonosa vagy használója köteles biztosítani
a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos
megszüntetéséről.
(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során keletkezett
hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését és a
közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa.
Hulladék szállítása
9.§
(1) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a
szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen.
(2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző köteles azt
eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni, egyben viseli ennek költségeit és egyéb következményeit.
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Az Önkormányzat közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai
10.§
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közterület tisztítását, valamint a téli síkosság
mentesítését az Önkormányzat maga végzi.
Közigazgatási bírság
11.§
A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az, aki a rendelet 6. és 7. §-ban
foglaltakat nem tartja be. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 30.000 Ft-ig
terjedő adók módjára behajtható közigazgatási bírsággal sújtható.
Záró rendelkezés
12.§
E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
közterületek tisztántartásáról szóló 3/2007. (II.1.) BVKt rendelet.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. január 30. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselők
megkapták. A Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta.
Igényes szépen összeállított anyagot kaptak. Kéri, mondják el véleményüket.
Barabás Ferenc polgármester: Ahogyan látható a beszámolóból is, akik rendszeresen
látogatják a rendezvényeket, egyetértenek abban, hogy 2014. év eseményekben gazdag év
volt. Minden elismerése a közművelődésben dolgozóké, különösen megköszöni Igazgató
Asszony tevékenységét, aki összefogja a munkát, a rendezvények szervezésének ő volt a
vezetője. Ez az intézmény a legtöbb bevételre tett szert. A pályázatírás, megvalósítás, a
forrásokkal való elszámolás hatalmas nagy munkát jelent. Rengeteg pályázatot nyújtott be,
színes programokat állítottak össze. Biharkeresztes lakói megtalálhatták a szórakozásuknak
megfelelő rendezvényt. Ügyesen tudta koordinálni a könyvtár és a művelődési ház munkáját.
Megköszöni minden közművelődésben dolgozó munkatárs munkáját. Bízik benne, hogy 2015
is eseményekben gazdag, kulturális rendezvényekben színes év lesz. Gratulál a munkájukhoz.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a beszámolót,
Intézményvezető Asszony jelen volt a bizottság ülésén. Igen szép, tartalmas anyagot kaptak,
mögötte hatalmas nagy teljesítmény áll. Mindenki megtalálhatta maga számára, ami
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leginkább érdekli. A bizottság javaslata, hogy dicsérettel fogadják el a beszámolót.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Polgármester Úr véleményéhez
kapcsolódva, nagyon előre mutató és örvendetes a tevékenység. Kisvárosban mindenki ismer
mindenkit, a palettán megjelentek kis civil közösségek, a kultúrát érdeklődési körre fűzik fel,
olvasóklub is működik, plusz pozitívum a folytonosság. Köszöni munkájukat. Látva hogy
népszerűek a programok, folytassák továbbra is a lendületet. Javasolja, hogy dicsérettel
fogadják el a beszámolót.
Harsányi Csaba képviselő: A beszámolóban igen sok kulturális rendezvény szerepel, több
elfoglaltságot lehet a művelődési ház által igénybe venni. A fiatalok diszkót szeretnének,
kérdezték többen, kötetlenebb szórakozást jelente számukra. Lenne-e lehetőség rá? Sokan
elmennek Berettyóújfaluba és Debrecenbe. Kocsmában nem olyan, mint egy kulturáltabb
helyen.
Boros Beáta intézményvezető: Megfelelő helyiség kellene, nem jogosultak diszkó tartására,
mint közművelődési intézmény. Vállalkozók nem vállaltak ilyen típusú rendezvényt, egyszer
volt próbálkozás.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy külső vendég hozzászóljon a napirendhez.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
Göstner Orsolya helyi lakos: A kukoricafesztivál jó volt, lehet-e hasonló rendezvényt
szervezni, ami a hagyományt ápolja?
Boros Beáta intézményvezető: Pályázat függvénye, minden lehetőséget megragadnak arra,
hogy benyújtsák, megnyerjék, és megvalósítsák. Költségvetésből nem tudják finanszírozni.
Barabás Ferenc polgármester: Polgármesterek megbeszélésén Szentpéterszeg Polgármestere
tájékoztatta, hogy több önkormányzat együtt nyújthat be pályázatot nagyértékű eszköz
beszerzésére, partnerként szívesen kapcsolódnának hozzájuk. Biztosan emelni fogja a
rendezvények színvonalát egy fedett színpad.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2014. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. január 29.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a beszámoló dicsérettel való elfogadásával. Elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2014. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. január 29.
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
15/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési
intézmények 2014. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót
dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 29.

7. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadására
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A
Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el
véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet. A
munkaterv felépítése hasonló az előző években megszokottakéhoz. Nyílván azt tudták beírni a
rendezvénynaptárba, ami körvonalazódni látszik, amit biztonsággal fel tudnak vállalni. Szép
és gazdag a 2015. évi munkaterv. Most már a könyvtár éves munkaterve külön megjelenik.
Látható, hol milyen programok várhatók. Jó munkát, erőt, bőséges pénzadományokat
kívánnak. Az előterjesztést elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Jelenleg a művelődési ház és könyvtár munkájának ellenőrzése
folyik. Abban a megtiszteltetésben volt részük a tegnapi napon, amikor találkoztak a
minisztérium által megbízott szakértővel, hogy maximális elégedettségét fejezte ki az
intézmény szervezettsége, adminisztrációs tevékenysége, a külső megjelenésekkel
kapcsolatosan. Azt kívánja, hogy a programot, a munkatervet sikeresen valósítsák meg.
Kérése azok felé, akik eddig kevésbé látogatták a rendezvényeket, és nem rendelkeztek elég
információval, vegyenek részt a 2015. évi munkatervben szereplő programokon.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár 2015. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. január 29.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
16/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház
és Könyvtár 2015. évi munkatervét jóváhagyja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 29.

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: A beszámolót a képviselők
megkapták, valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Részletes beszámolót készítettek, megköszöni a két irodavezető
munkáját, és a hivatal valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját, a segítő
közfoglalkoztatottakat is érti alatta. Reméli ezzel a létszámmal még nagyon sokáig tudnak
dolgozni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Részletesen ismertette az iroda tevékenységét,
összefoglaló számadatokat jelenített meg, a táblázatos formát kerülte. Összehasonlító adatok
között látványos az iktatott ügyiratok számának növekedése. Már most látszik, hogy ebben az
évben is növekszik. Egy ügyirat kb. 6-7 fázison jut túl, mire lezárható. Jelentősen
megterhelőek a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok. Rengeteg adminisztrációs
feladatot is jelent. Emellett az irányítás sok feladatot ró a Kft-re, de az irodára is. Az iroda
létszáma úgy látszik, mintha nagy lenne, de azt tapasztalják, kevés. Csak a bent lévő
ügyintézőkre tudnak számítani, pl. azonnali adatszolgáltatás és más feladatok ellátásában, a
vidéken dolgozókra nem.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót,
megállapították, hogy igen bőséges, nagyon részletes anyagot kaptak. Mindenre kiterjed,
hatalmas mennyiségű munka áll mögötte. Megnézte az iktatott ügyiratok számát, beszédes
adat, van ahol 3,5-szeresére nőtt, annyiszor több munkát jelent. A beszámolót köszönettel
javasolják elfogadni.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Jegyző Asszony és az irodavezetők röviden kívántak
tájékoztatást adni, mégis 26 oldal terjedelmű lett a beszámoló. Sokan vannak, akik érzékelik,
hogy bizony a hivatal dolgozói sokat dolgoznak, igen nagy a leterheltség. Úgy tűnik, sokan
vannak, de ha összehasonlítják a létszámot a feladatokkal, az ügyekkel, kitűnik miért olyan
nagy a leterheltség, nem tud különbséget tenni a két iroda között. Sok kritikát kapnak, hogy
nem foglalkoztatnak biharkeresztesieket. A pénzügyi irodára jelenleg is keresnek
munkatársakat. Már két alkalommal jelent meg a felhívás, nincsenek jelentkezők. Vannak,
akik ismerik milyen nagy a leterheltség, azért nem jönnek, vagy az iskolai végzettség hiánya
okozza ezt. Biztatja a biharkeresztesi fiatalokat, amikor továbbtanulásról döntenek,
próbáljanak meg olyan területen szétnézni, mint a közigazgatás, szívesen állnak
rendelkezésükre. Miután a nyári munka során, vagy közérdekű munka alkalmával megismerik
a köztisztviselői munkát, jó néhányan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet megcélozzák.
Köszöni minden munkatársának, hogy ilyen kitartóan, ilyen színvonalasan végzik a
tevékenységüket, gratulál a munkájukhoz.
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Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Maga részéről is köszöni
minden dolgozó munkáját. A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolja.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése f) pontja alapján
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – ülésvezető elnök: Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése f) pontja alapján
megtárgyalta és dicsérettel elfogadja.
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.
17/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdése f) pontja alapján megtárgyalta és dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Semlyényiné Mizák Ágota az ülés vezetését átadja Barabás Ferenc polgármesternek.
Barabás Ferenc polgármester az ülés vezetését átveszi.
9. Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.

Valamennyi

Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatokat.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja
az egységes szerkezetű társulási megállapodásokat.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az előterjesztés két társulási megállapodást érint.
Mindkét esetében csekély mértékű módosításra van szükség. A lakosságszámot is rögzíteni
kell. A 2014. január 1-jei statisztikai adatokat tartalmazza a megállapodás. Ahhoz, hogy az
létszámadatok miatt ne kelljen minden évben módosítani, mindkét megállapodás 2. pontja
kiegészülne azzal, hogy a lakosságszám vonatkozásában, a továbbiakban az adott évi
költségvetési törvényben meghatározott támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az
irányadó. Szakfeladat helyett, pedig kormányzati funkciók szerepelnek. A szociális társulás
esetében Bojton a nappali szociális ellátási formát már nem biztosítják, ezért a társulási
megállapodásban is rögzíteni szükséges. Egyeztetést végeztek a társult önkormányzatokkal,
más módosítást nem kezdeményeztek a polgármesterek.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e a Szociális és
Gyermekjóléti Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását. Elfogadják-e az alábbi I. határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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.
18/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e az Óvodai
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. Elfogadják-e
az alábbi I. határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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.
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19/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

10. Előterjesztés
az
alpolgármester
költségtérítésének megállapítására

tiszteletdíjának

módosítására

és

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk köszönetét kifejezve egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester bejelenti személyes érintettségét.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármestert ne zárják ki a személyét érintő
döntéshozatalból.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester nem vett részt a szavazásban.
7 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Bizottsági ülésen elmondta, elég nehéz a
gazdasági helyzet is, és úgy tartja etikusnak, hogy tiszteletdíja ne legyen több, mint a
társadalmi megbízatású polgármester juttatásnak fele.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti I. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák Ágota –
társadalmi megbízatású – alpolgármester tiszteletdíját 2015. február hó 1. napjától havonta a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 50 %-ában, bruttó 112.185 Ft/hó
összegben határozza meg.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
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20/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák
Ágota – társadalmi megbízatású – alpolgármester tiszteletdíját 2015. február hó 1.
napjától havonta a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 50 %-ában,
bruttó 112.185 Ft/hó összegben határozza meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti II. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák Ágota –
társadalmi megbízatású - alpolgármester költségtérítésre való jogosultságát 2015.február hó
1. napjától havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott bruttó 16.830 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
21/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák
Ágota – társadalmi megbízatású - alpolgármester költségtérítésre való jogosultságát
2015.február hó 1. napjától havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott bruttó
16.830 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
11. Különfélék
K/1.

Előterjesztés
az
önkormányzat
tulajdonában
álló
Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag egyetért a társasági
szerződés módosításával.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, főként
technikai módosításról van szó, elfogadásra javasolják.
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Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
támogatják annak elfogadását.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: A módosítás az új ügyvezető kinevezéséről szól, egyéb más
nem változott.
Barabás Ferenc polgármester: Ügyvezetőnek 2015. február 1-jétől Ary Zsoltot választotta
meg a képviselő-testület. Dr. Zsadányi Zsolt megfelelőképpen indokolta felmondását, melyet
elfogadtak. Ezúton is megköszöni tevékenységét, ígérete szerint továbbra is segíti
munkájukat. Ügyvezető Úr hatalmas munkát végzett Biharkeresztesen, amikor létrejött a két
Kft, sok kérdés merült fel, voltak aggályaik. Ügyvezető Úr bebizonyította, hogy a szervezet
nagyon hatékonyan képes dolgozni. A felmerülő problémákat Műszaki Igazgató Úrral
együttműködve azonnal megoldották. A városfejlesztés tekintetében pedig nagyon sok jó
ötlettel rendelkezett. Még egyszer köszöni a munkáját, továbbra is számít a segítségére, amit
biztosan meg is fognak kapni.
Üdvözli a testületi ülésen, és be is mutatja Ary Zsolt ügyvezetőt. Ő nyújtott be pályázatot a
kiírásra. Közgazdász végzettsége van, nem pályakezdő. A Debreceni Egyetem munkatársa, a
gazdasági irodán sokrétű feladatot végezett, az összes kar munkáját összefogja. Jó munkát,
hasonló eredményeket kíván számára Biharkeresztesen.
Ary Zsolt ügyvezető: Megköszöni a Képviselő-testület bizalmát, nem lesz könnyű dolga,
igyekszik az elvárásoknak megfelelni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megismerte és elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének
az
ügyvezető
személyének
változása
tárgyában előterjesztett
változásbejegyzési dokumentumot aláírja és az Önkormányzatot a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság, mint Cégbíróság előtt teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. január 30.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
22/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
megismerte és elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a
Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerződésének az ügyvezető személyének változása tárgyában
előterjesztett változásbejegyzési dokumentumot aláírja és az Önkormányzatot a HajdúBihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt teljes jogkörrel képviselje.
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Felelős:
Határidő:
K/2.

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 30.

Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában álló
Városfejlesztési Kft. társasági szerződésének módosításáról

Biharkeresztesi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Ismerteti az előterjesztést. Mindenképpen meg kell választani a
Felügyelő Bizottság tagjait. Az elmúlt évek tapasztalata, a jó együttműködés alapján a korábbi
tagokat javasolják megválasztani.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megismerte és elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. felügyelő bizottsági tagjának választja Sárvári Kálmánné (an.: Diószegi Jolán) 4110
Biharkeresztes, Kossuth u. 45. szám alatti lakost, Átyinné Pénzes Emília (an.: Antal Eszter)
4110 Biharkeresztes, Arany János u. 10. szám alatti lakost és Zsilinyi László (an.: Bali
Sarolta) 4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 8. szám alatti lakost. A Képviselő-testület a
felügyelő bizottságot 2015. JANUÁR 29. napjától 2020. JANUÁR 29. napjáig terjedő
időszakra nevezi ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének az ügyvezető
személyének változása, valamint a felügyelő bizottság tagjainak újraválasztása tárgyában
előterjesztett változásbejegyzési dokumentumot aláírja és az Önkormányzatot a Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. január 30.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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23/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megismerte és
elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottsági tagjának választja Sárvári Kálmánné (an.:
Diószegi Jolán) 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 45. szám alatti lakost, Átyinné
Pénzes Emília (an.: Antal Eszter) 4110 Biharkeresztes, Arany János u. 10. szám alatti
lakost és Zsilinyi László (an.: Bali Sarolta) 4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 8. szám
alatti lakost. A Képviselő-testület a felügyelő bizottságot 2015. JANUÁR 29. napjától
2020. JANUÁR 29. napjáig terjedő időszakra nevezi ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a
Biharkeresztesi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének az ügyvezető személyének változása, valamint a felügyelő bizottság
tagjainak újraválasztása tárgyában előterjesztett változásbejegyzési dokumentumot
aláírja és az Önkormányzatot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt
teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Határidő:
K/3.

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 30.

Előterjesztés a TEneHI Klaszter által benyújtott elvi vízjogi engedélyekhez
környezeti hatásvizsgálatok elkészítőjének személyének kiválasztásáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: 2014 novemberében hozott határozatot a Képviselő-testület a
napirenddel kapcsolatosan. Biharkeresztes-Ártánd közös ajánlatot kért be. Az ajánlatok
beérkeztek, az előterjesztésben látható az összeg, Biharkeresztes 60 %-ot biztosít. A március
31-ig történő meghosszabbítást megkapták. Az engedélyt meg tudják kapni és tovább haladni
a munkában.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést és az árajánlatokat
megismerte, az abban foglaltak alapján a környezeti hatásvizsgálatok elvégzésére a Geotermia
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Expressz Kft-t (székhely: 1223 Budapest, Hant u. 26/B., képviseli: Kujbus Attila ügyvezető)
választja ki.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes-Ártánd és a
Biharkeresztes-Észak geotermikus energia projekt elvi vízjogi engedélyéhez kapcsolódó
környezeti hatástanulmány megrendelése mellett dönt. Ennek megfelelően a munkák
elvégzésének ellenértékeként a Képviselő-testület 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget határoz
meg, amelynek 60%-át, azaz 1.200.000,- Ft + ÁFA összegre vállal kötelezettséget a 2015. évi
költségvetése terhére.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy Ártánd Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a jelen környezeti hatásvizsgálatokra vonatkozó
támogató határozata esetén a környezeti hatásvizsgálat elkészítésére vonatkozó vállalkozási
szerződést aláírja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. január 30.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
24/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést és az
árajánlatokat megismerte, az abban foglaltak alapján a környezeti hatásvizsgálatok
elvégzésére a Geotermia Expressz Kft-t (székhely: 1223 Budapest, Hant u. 26/B.,
képviseli: Kujbus Attila ügyvezető) választja ki.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes-Ártánd és a
Biharkeresztes-Észak geotermikus energia projekt elvi vízjogi engedélyéhez
kapcsolódó környezeti hatástanulmány megrendelése mellett dönt. Ennek megfelelően
a munkák elvégzésének ellenértékeként a Képviselő-testület 2.000.000,- Ft + ÁFA
összeget határoz meg, amelynek 60%-át, azaz 1.200.000,- Ft + ÁFA összegre vállal
kötelezettséget a 2015. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza Barabás Ferenc polgármestert, hogy Ártánd
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a jelen környezeti hatásvizsgálatokra
vonatkozó támogató határozata esetén a környezeti hatásvizsgálat elkészítésére
vonatkozó vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:
K/4.

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 30.

Dr. Feltman Cristina Rodica kérelméről

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet, a bizottsági
ülésen elhangzottak alapján a kérelem elutasítását javasolják.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyetért a kérelem
elutasításával.
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Barabás Ferenc polgármester: Nyomós oka van annak, hogy a bizottság így döntött. Abban az
esetben, ha új praxis indítását engedélyeznék, és felosztanák, amire elvi lehetőség megvan, a
jelenleg praktizáló fogorvos részére az önkormányzatnak komoly összeget kellene kifizetni
kártérítésként. Erre lehetőségük pillanatnyilag nincs, ez a motiváló erő. A bizottság arra a
megállapításra jutott, hogy egyelőre nem tudnak hozzájárulni. Viszont támogatja a bizottság,
hogy magánpraxist Biharkeresztesen saját belátása szerint nyugodtan folytathat, ilyen irányú
tevékenységét a bizottság támogatja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Feltman Cristina Rodica
kérelmét elutasítja, és nem engedélyezi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogászati
alapellátást biztosító fogászati praxis működését.
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.
25/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Feltman Cristina Rodica
kérelmét elutasítja, és nem engedélyezi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
fogászati alapellátást biztosító fogászati praxis működését.
Felelős:
Határidő:
K/5.

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Előterjesztés Bocskai István Általános Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégiumban létrehozandó Intézményi Tanácsba történő delegálásra

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést,
javasolják, hogy Kubinyiné Szilágyi Máriát delegálja az önkormányzat az intézményi
tanácsba.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 73.§-ában foglaltak alapján a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.) intézményben létrehozandó
intézményi tanácsba Biharkeresztes Város Önkormányzata részéről:
……………………………(név) ………………………………………szám alatti lakost
delegálja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. január 29.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 73.§-ában foglaltak alapján a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.) intézményben létrehozandó
intézményi tanácsba Biharkeresztes Város Önkormányzata részéről:
Kubinyiné Szilágyi Mária Biharkeresztes, Széchenyi u. 19. szám alatti lakost delegálja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. január 29.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
26/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§-ában foglaltak alapján a Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (4110 Biharkeresztes, Hősök
tere 15.) intézményben létrehozandó intézményi tanácsba Biharkeresztes Város
Önkormányzata részéről:
Kubinyiné Szilágyi Mária Biharkeresztes, Széchenyi u. 19. szám alatti lakost
delegálja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 29.

K/6. Szóbeli előterjesztés „Az értől az óceánig” – komplex közösségi közlekedés
fejlesztési Biharban című projekthez
Barabás Ferenc polgármester: Az "Az értől az óceánig" - komplex közösségi közlekedés
fejlesztése Biharban című projekt keretében elkészült a vasútállomásnál lévő parkoló, az
elektromos tájékoztató tábla. A projekt még nem zárult le, 13 település érintett a pályázatban.
Meg kell hosszabbítani a menedzsment tevékenységét, ami pénzbe kerül. Próbáltak ügyvezető
úrral sok mindent tenni annak érdekében, hogy ne kelljen többletet fizetni, úgy néz ki sokkal
rosszabbul járnának. A műszaki átadás Biharkeresztesen megtörtént, de a pénzügyi
folyamatokat csak együtt tudják lezárni. Monostorpályi van még ilyen helyzetben. Az, hogy
megoldódjon a projekt lezárása 240 E Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Kéri, járuljanak
hozzá, hogy a szerződés aláírja.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete "Az értől az óceánig" - komplex
közösségi közlekedés fejlesztése Biharban című pályázat megvalósításához, pénzügyi
lezárásához a projektmenedzsment tevékenységének meghosszabbításához 240.000 Ft-ot
biztosít 2015. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2015. (I. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete "Az értől az óceánig" komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban című pályázat megvalósításához,
pénzügyi lezárásához a projektmenedzsment tevékenységének meghosszabbításához
240.000 Ft-ot biztosít 2015. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

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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