BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. JÚLIUS 29-I
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JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
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A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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A 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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133/2015. (VII. 29.) BVKt
határozat

Biharkeresztes város településrendezési eszközeinek
módosítása véleményezési szakasz lezárásának jóváhagyása
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134/2015. (VII. 29.) BVKt
határozat

Biharkeresztes város településrendezési
módosításához
tartozó
környezeti
szükségességének megállapítása

eszközeinek
vizsgálat
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135/2015. (VII. 29.) BVKt
határozat

Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzattal
együttműködési megállapodásról

kötendő
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136/2015. (VII. 29.) BVKt
határozat

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséről

A15

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 29-én – szerda
– du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés Biharkeresztes város településrendezési eszközeinek (lakóterületeken
történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás és a mezőgazdasági
üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására vonatkozó előírás) módosítása
egyszerűsített eljárás – véleményezési szakasz lezárásának jóváhagyásához
4. Előterjesztés Biharkeresztes város településrendezési eszközeinek (lakóterületeken
történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás és a mezőgazdasági
üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására vonatkozó előírás)
módosításához tartozó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításához
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodáshoz
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6. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére
7. Különfélék

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés
Biharkeresztes
város
településrendezési
eszközeinek
(lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás
és a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás) módosítása egyszerűsített eljárás – véleményezési szakasz
lezárásának jóváhagyásához
4. Előterjesztés
Biharkeresztes
város
településrendezési
eszközeinek
(lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás
és a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás) módosításához tartozó környezeti vizsgálat szükségességének
megállapításához
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodáshoz
6. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére
7. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
az önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a települési támogatásokról szóló rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a rendelet módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti
módosításával.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §
(1) bekezdésében, 26. §-ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó
jogforrásait is - az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja:
1.§
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 5.§-a az alábbi g) ponttal egészül ki:
g) iskoláztatási támogatás
2.§
Az Ör. 11. §-a helyébe az alábbi 11. § kerül, a további szerkezeti egységek értelemszerű
átszámozásával.
(1) Évente egyszer iskoláztatási támogatásra jogosult szülőjének kérelmére, nagykorú
tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló vagy hallgató, aki legalább egy éve
biharkeresztesi állandó lakos, vagy Biharkeresztesen tartózkodási hellyel rendelkezik,
általános iskolai tanuló esetén Biharkeresztesen jár iskolába.
(2) A támogatás összege:
a) Biharkeresztesen általános iskolába járó tanuló esetén 5000 Ft
b) középiskolai tanuló esetén 10 000 Ft
c) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 15 000 Ft
(3) A támogatás iránti kérelem általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév augusztus
hónapjának 20. napjáig, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén a tárgyév
szeptember 30. napjáig nyújtható be. A kérelemhez az általános iskolai tanuló
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kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti tanulói
jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói
jogviszony igazolást.
(4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.
3.§
Az Ör. 12.§ (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
4.§
Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. …………... napján

Dr. Juhász Marica
jegyző

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
a rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosításával.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvényben rögzítettek figyelembevételével a 5/2015. (II. 27.) 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 2015. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

4 000 E Ft-tal
4 000 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés
felhalmozási

1 055 958 E Ft-ban
1 235 035 E Ft-ban
179 077 E Ftban53 914 E Ft
125 163 E Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú bevételt:
- felhalmozási célú kiadást:

122 454 ezer Ft-ban,
247 617 ezer Ft-ban,
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ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
egyéb felhalmozási kiadás
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

-

- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

219 365 ezer Ft-ban,
28 252 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
933 504 ezer Ft-ban,
987 418 ezer Ft-ban,
384 263 ezer Ft-ban,
89 878 ezer Ft-ban,
178 205 ezer Ft-ban,
278 230 ezer Ft-ban,
56 842ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
112 főben

A költségvetési létszámkeretet 112 főben állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(2) A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
(3) A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
(4) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §
(1)

Ez a rendelet 2015. augusztus 1. 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: 2015. ……….. napján.

Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés
Biharkeresztes
város
településrendezési
eszközeinek
(lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás
és a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás) módosítása egyszerűsített eljárás – véleményezési szakasz
lezárásának jóváhagyásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselő-testület
korábbi ülésén döntött a településrendezési terv módosításáról. Miután kis módosításokról van
szó, egyszerű eljárással lefolytatható. Kótai Csabát bízták meg a főépítészi feladatok
ellátásával, aki elvégezte a feladatot, a szakhatóságokkal leegyeztette. A döntést az állami
főépítésznek eljuttatják, a beruházásoknak akadálya nem lesz.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete Biharkeresztes város
településrendezési eszközeinek (lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására
vonatkozó szabályozás és a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület
kialakítására vonatkozó előírás) módosításához (egyszerűsített eljárás) kapcsolódó
véleményezési szakasz lezárásaként a következőkről határoz:
1. Biharkeresztes város településrendezési eszközei
- a lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás
és
- a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás
módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet egyszerűsített
eljárás véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. A beérkezett
véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a Képviselő-testület megismerte, a
véleményekkel a Képviselő-testület egyetért és azt teljes mértékben elfogadja.
2. A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezés során beérkezett módosítások
figyelembevételével átdolgozott dokumentációt (a szükséges mellékletekkel együtt)
szakmai véleményezésre küldje meg az Állami Főépítésznek.
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.
133/2015. (VII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete Biharkeresztes város
településrendezési eszközeinek (lakóterületeken történő beépítési mélység
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korlátozására vonatkozó szabályozás és a mezőgazdasági üzemi területen a
háromszintes zöldterület kialakítására vonatkozó előírás) módosításához
(egyszerűsített eljárás) kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásaként a
következőkről határoz:
1. Biharkeresztes város településrendezési eszközei
- a lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó
szabályozás és
- a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás
módosításának
a
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának jogszabály
szerinti ideje lejárt. A beérkezett véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a
Képviselő-testület megismerte, a véleményekkel a Képviselő-testület egyetért
és azt teljes mértékben elfogadja.
2. A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezés során beérkezett módosítások
figyelembevételével átdolgozott dokumentációt (a szükséges mellékletekkel
együtt) szakmai véleményezésre küldje meg az Állami Főépítésznek.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal

4. Előterjesztés
Biharkeresztes
város
településrendezési
eszközeinek
(lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás
és a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás) módosításához tartozó környezeti vizsgálat szükségességének
megállapításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
főépítész egyeztetést végzett az állami főépítésszel a környezeti vizsgálat tekintetében. Nem
szükséges a környezeti vizsgálat elkészíttetése. Ismerteti a határozati javaslatot. Mivel kérdés,
hozzászólás a képviselők részéről nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe biztosított
jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Biharkeresztes város településrendezési eszközeinek
- a lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó szabályozás és
- a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására vonatkozó
előírás
módosításához a környezeti vizsgálatot nem készítteti el.
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Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:
A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti vizsgálat
lefolytatását, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem
jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak
elkészítését.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről
gondoskodjon.
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.
134/2015. (VII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe
biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Biharkeresztes város településrendezési
eszközeinek
- a lakóterületeken történő beépítési mélység korlátozására vonatkozó
szabályozás és
- a mezőgazdasági üzemi területen a háromszintes zöldterület kialakítására
vonatkozó előírás
módosításához a környezeti vizsgálatot nem készítteti el.
Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:
A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti
vizsgálat lefolytatását, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás várható környezeti
hatása nem jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek
sem kérték annak elkészítését.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodáshoz

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Elkészült a megyei fejlesztési koncepció, melyben az önkormányzat elfogadott projektjei
szerepelnek. Az együttműködési megállapodásban szereplő feltételek az önkormányzat
számára kedvezőek, segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásához. Előnyös lesz az
önkormányzat számára, ha az együttműködési megállapodást megkötik. Az egyeztetések már
elkezdődtek. Pályázatíró cégek is megkeresték. Javasolja, kössék meg a megyei
önkormányzattal a megállapodást. Kéri, mondják el véleményüket.
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Dani Béla Péter képviselő: Más esetben is van keretszerződése az önkormányzatnak, pl. a
közbeszerzésnél. Nem tartja etikátlannak az együttműködési megállapodás megkötését a
megyei önkormányzattal, elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán képviselő: Egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével,
elfogadásra javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
projekt előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodást. Az Együttműködési megállapodás megkötésével egyetért.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. július 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
135/2015. (VII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
projekt előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodást. Az Együttműködési megállapodás megkötésével
egyetért. Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. július 31.

6. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják azt.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
támogatási igény benyújtásával egyetértenek, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014 évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli
szociális támogatás igénylésére 2015. év II. ütemére vonatkozóan.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. 08. 15.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
136/2015. (VII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014 évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
keretében a rendkívüli szociális támogatás igénylésére 2015. év II. ütemére vonatkozóan.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. 08. 15.

7. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a térségben elkezdődik egy
kutatási folyamat. Létrejött egy kelet-magyarországi koncesszió, a MOL hozta létre. Újra
beindítják a kutatást, kőolajat és földgázt keresnek korszerű technológiával. Az érintett
gazdákkal felveszik a kapcsolatot, és kártalanítják őket.
Semlyényiné Mizák Ágoat alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a kerékpárút
átvételre került.
Barabás Ferenc polgármester: A szavatosság öt év. A tervdokumentációnak megfelelően
készült el a kerékpárút, így át kellett venni. Gyalog végig járták, a hibákat szakaszosan
kijavíttatták. Két dolog maradt, a fásítást leegyeztették, írásos megállapodás van arról, hogy
az ősz folyamán pótolni fogják a növényeket, október végéig. A Kossuth utca végén, Bozsódi
Barnabásék előtt, ahol megáll a víz, a településfejlesztési bizottság tagjaival javaslatot tettek a
műszaki megoldásra, augusztus végéig ki fogják javítani a hibát. Amennyiben nem hoz kellő
eredményt, újra aszfaltozásra kerül sor a szakaszon.
Zsilinyi László képviselő: A tisztántartást ki végzi?
Barabás Ferenc polgármester: A kerékpárút fenntartása most már az önkormányzat feladata.
Előnyös megállapodást kötöttek, a közút feladata az úttest felőli rész, az önkormányzaté a
szántóföld felőli rézsút rendben tartása Biharkeresztes közigazgatási területéig.
A diákmunka beindult, különösebb reklamáció nem volt, sőt nem is tudják betölteni a
létszámot.
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A lakosság körében problémaként jelentkezik a Debreceni Vízmű Zrt-vel való új szerződések
megkötése. A fogyasztónak a saját adatait kell beírni, ha probléma van a vízmű irodájában
segítenek, a családsegítő is tud segíteni a kitöltésben, akinek szüksége van rá. A Holdinggal
beszélt, kérte, hogy havi számlázás legyen, de az kb. 1,5 m Ft kiadást jelente, így nem
támogatják a kérést. Aki nem tudja kifizetni a számlát, bemehet az ügyfélszolgálathoz, egyik
hónapban kifizetheti az ivóvíz, másik hónapban a szennyvíz számlát, kamatot nem fognak
felszámolni. Ígéretet kapott, ha növekszik a kintlévőség, változtatni fognak.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodai konyha felújítására benyújtott pályázat nyert,
nagyon nagy szükség van a felújításra.
A holnapi napon lesz a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fotovoltaikus rendszer kialakításának
előzetes műszaki átadása, a vállalt önerő kifizetéséről kell gondoskodni.
Szeptembertől Biharkeresztes és Nagyvárad között ismételten közlekedni fog az
autóbuszjárat.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a Képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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