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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-én –
csütörtök – du. 15:30 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, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosításához
2.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXL törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelet módosítására
4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
6. Előterjesztés a Bethlen utca egyirányú forgalmának megszüntetésére vonatkozó
kérelemhez
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7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Felügyelő
Bizottságának megválasztásához
8. Előterjesztés a Biharkeresztes, Kossuth utca 25. szám alatt levő piactéri épületéből
Nemzeti Dohánybolt céljára bérelt 130 m2 alapterületű üzlethelyiség előtt 1 db
parkolóhely bérbeadására
9. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárás
megindításáról
10. Előterjesztés a „két fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
11. Előterjesztés a „hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról

12. Előerjesztés a „húsz fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
13. Molnár Attiláné kérelmező által a Biharkeresztes Bessenyei u. 40. sz. 405 hrsz. alatti
lakóházhoz tartozó kert megvételének kérelmére
14. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2015.

évi

2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXL törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelet
módosítására
4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
6. Előterjesztés a Bethlen utca egyirányú forgalmának megszüntetésére vonatkozó
kérelemhez
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7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Felügyelő
Bizottságának megválasztásához
8. Előterjesztés a Biharkeresztes, Kossuth utca 25. szám alatt levő piactéri épületéből
Nemzeti Dohánybolt céljára bérelt 130 m2 alapterületű üzlethelyiség előtt 1 db
parkolóhely bérbeadására
9. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárás
megindításáról
10. Előterjesztés a „két fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
11. Előterjesztés a „hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
12. Előerjesztés a „húsz fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
13. Molnár Attiláné kérelmező által a Biharkeresztes Bessenyei u. 40. sz. 405 hrsz.
alatti lakóházhoz tartozó kert megvételének kérelmére
14. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosításához
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 költségvetés módosítását elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
költségvetés módosítását elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a költségvetés módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester

Közös
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Határidő:

2015. augusztus 27.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
137/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

2.

Barabás Ferenc polgármester
2015. augusztus 27.

Előterjesztés Biharkeresztes Város 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,
az önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják az önkormányzati rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 2015. évi
költségvetésről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti
módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (VIII. 28.) 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 15/2015. (VII.30.) önkormányzati rendeletét
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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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

144 622 E Ft-tal
130 167 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
(1)
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés
felhalmozási

1 200 580 E Ft-ban
1 365 202 E Ft-ban
164 622 E Ftban67 133 E Ft
97 489 E Ft

(2)
állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú bevételt:

124 135 ezer Ft-ban,

-

felhalmozási célú kiadást:

221 624 ezer Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

214 529 ezer Ft-ban,

- felújítások összegét

7 095 ezer Ft-ban,

-

egyéb felhalmozási kiadás

-

a működési célú bevételt:

1 076 445 ezer Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 143 578 ezer Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

0 ezer Ft-ban,

440 736 ezer Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

105 420 ezer Ft-ban,

- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

258 942 ezer Ft-ban,
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- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

281 318 ezer Ft-ban,
57 162 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

112 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 112 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

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

(1)
(2)

Ez a rendelet 2015. augusztus 29. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
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. augusztus 28. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

3.
Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXL törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelet módosítására
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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.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő –testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)18., 29. és a 131.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat
segítséget nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek
érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes város közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.
Az ellátások formái
3. §.
(1) Az önkormányzat a következő pénzbeli, természetbeni ellátásokat, valamint személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekek napközbeni ellátása, melynek formái:
1. bölcsőde,
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2. óvoda,
3. gyermekétkeztetés,
bb) gyermekjóléti szolgáltatás,
bd) Biztos Kezdet Gyerekház.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézmények felsorolását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
A gyermekjóléti ellátások hatásköri szabályai
4. §
(1) A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket a
polgármesterre ruházza át.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat közigazgatási területén működő
bölcsőde és a nevelési-oktatási intézmények biztosítják.
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
5. §
Az önkormányzat e rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja.
Az ellátások igénybevétele
Gyermekek napközbeni ellátása
6. §
A gyermekek napközbeni ellátását illetve a gyermekek átmeneti gondozását a szolgáltatást
nyújtó intézmény vezetője a törvényes képviselő kérelmére vagy egyetértésével biztosítja. Az
ellátás igénybevételére irányuló igényt közvetlenül az intézmény vezetőjénél kell jelezni.
Bölcsődei ellátás
7. §
A bölcsődei ellátást a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja a Gyvt. 4242/A. §-ában meghatározottak szerint.
8. §
A bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díj a Gyvt. 147. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint kerül megállapításra.
Óvoda, iskolai napközi
9. §
Az önkormányzat az óvodai ellátást az Óvodai Társulás keretében, az állami
intézményfenntartó központ az iskolai napközi ellátást a nemzeti köznevelési törvényben
meghatározottak szerint biztosítja.
Gyermekétkeztetés
10. §
Az önkormányzat a Gyvt. 151. §-ában foglaltak szerint biztosítja az Óvodai Társulás által
fenntartott óvodában és bölcsődében, valamint a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a
gyermekétkeztetést.
Gyermekjóléti szolgáltatás
11. §
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(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Társulás által
fenntartott Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények keretén belül működő
Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény a szülő, más törvényes képviselő kérelmére,
illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy
bármely állampolgárnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A
kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézményeknél lehet.
(3) A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Biharkeresztes város, Ártánd, Bedő,
Berekböszörmény, Bojt, Nagykereki, Told községek közigazgatási területe.
Biztos Kezdet Gyerekház
12. §
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. 38/A §, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A-5/C. § szerint a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház útján
biztosítja.
Térítési díjak
13. §.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat Biharkeresztes Város Önkormányzatának
külön rendelete határozza meg.
Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2007. (II. 1.) BVKt. rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. augusztus 28. napján

Dr. Juhász Marica
jegyző
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1. számú melléklet
18/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények
I. Gyermekjóléti szolgáltatás:
1. Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények
4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9.
II. Gyermekek napközbeni ellátása:
1. Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (OM ……)
4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.
2. Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola (OM …….)
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
3. Gárdonyi Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM…)
4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
4. Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2.
III. Biztos Kezdet Gyerekház
1. Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház
4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 42.

4.

Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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 közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) tehergépjárművek, géperejű bérkocsik, valamint mezőgazdasági munkagépek közterületen
történő parkolására, tárolására, amennyiben az nem idéz elő balesetveszélyt”
2. §
A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Járművek közterületen történő tárolásának szabályai
18. §
(1) Közterületen tehergépjárművet, géperejű bérkocsit, valamint mezőgazdasági munkagépet
parkoltatni, tárolni kizárólag engedéllyel lehet, amennyiben az nem idéz elő balesetveszélyt az
adott szakaszon és nem korlátozza a gyalogosforgalmat.
(2) Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű
(pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) fő- és
mellékútvonalnak minősülő közterületen nem tárolható, ettől eltérő közterületen közterülethasználati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.
(3) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés
nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.
(4) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy
üzembentartója köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az, aki a rendelet 5. § c) pontjában
foglaltakat nem tartja be. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 30.000 Ft-ig
terjedő adók módjára behajtható közigazgatási bírsággal sújtható.”
3. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13

1. sz. melléklet a 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
A közterület használati díjak:

1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

5000,-Ft/hó/darab

3. Önálló hirdető-berendezések, (táblák, cég- és címtábla)

500,- Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék tárolás, építési engedély birtokában az
engedély kiadását követő
0 – 6 hónapig

ingyenes

6 hónapon túl

150,-Ft/m2/hó

5. Alkalmi árusítás:

500,-Ft/nap

6. Mozgóbolti árusítás

1.000,-Ft/hét

7. Vendéglátó ipari előkert

500,-Ft/m2/hó

8. Kulturális rendezvény

díjtalan

9. Mutatványos tevékenység

100,-Ft/m2/nap

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

KÖZTERÜLET
MEGNEVEZÉSE
A
VÁROS
DÍSZBURKOLATOS
ÉS
NEM
DÍSZBURKOLATOS
TERÜLETEI

FORGATÁSI
HELYSZÍN
FT/M2/NAP
200

TECHNIKAI
KISZOLGÁLÁS
FT/M2/NAP
150

STÁB
PARKOLÁS
FT/M2/NAP
100

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
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4. §
Ez a rendelet 2015. szeptember 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. augusztus 28. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

5.

Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés két részből áll. A képviselők megkapták, a
bizottságok tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket az előterjesztés első részével
kapcsolatban.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
elfogadásra javasolják az „1. A” határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, az „1.
A” határozati javaslat elfogadását támogatják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják az „1. A” határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi „ 1. A” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét a BK_AR_SZV
megnevezésű és a 21-19956-1-002-00-14 azonosító kóddal rendelkező vízi közmű rendszer
tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan, véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. augusztus 27.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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138/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét a
BK_AR_SZV megnevezésű és a 21-19956-1-002-00-14 azonosító kóddal rendelkező
vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan,
véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. augusztus 27.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri, mondják el véleményüket az előterjesztés 2. részével
kapcsolatban.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
elfogadásra javasolják a 2. határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 2.
határozati javaslat elfogadását támogatják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a 2. határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi 2. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§ (4)-(5) bekezdése
alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1214. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József vezérigazgató), mint
víziközmű szolgáltatót, hogy a Biharkeresztes, Ártánd ellátási területre BK_AR_SZV
megnevezésű és 21-19956-1-002-00-14 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2016-2030 évekre
elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. augusztus 27.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
139/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4110
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§
(4)-(5) bekezdése alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025
Debrecen, Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében
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Ányos József vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Biharkeresztes,
Ártánd ellátási területre BK_AR_SZV megnevezésű és 21-19956-1-002-00-14 kóddal
ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási,
valamint Beruházási Tervet a 2016-2030 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás
céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Határidő:

6.

Barabás Ferenc polgármester
2015. augusztus 27.

Előterjesztés a Bethlen utca egyirányú forgalmának megszüntetésére vonatkozó
kérelemhez

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az
előterjesztés. A Bethlen utcai lakosok kérelmét nem támogatják, mert magasabb jogszabályi
előírások nem teszik lehetővé az utca egyirányú forgalmának megszüntetését. A „B”
határozati javaslat elfogadását javasolják azzal a kiegészítéssel, hogy a hatályos jogszabályok
nem teszik lehetővé.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a „B”
határozati javaslat elfogadását javasolják azzal a kiegészítéssel, hogy a hatályos jogszabályok
nem teszik lehetővé.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a „B” határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a hatályos jogszabályok
nem teszik lehetővé.
Előterjesztés szerinti „B” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bethlen utcai lakosok
által benyújtott, az utca egyirányú forgalmának megszüntetésére vonatkozó kérelmet. A
képviselő-testület a lakosok kezdeményezését nem támogatja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. augusztus 27.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
kiegészített „B” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bethlen utcai lakosok
által benyújtott, az utca egyirányú forgalmának megszüntetésére vonatkozó kérelmet.
A Képviselő-testület a kérelmet nem tudja támogatni, mivel azt a hatályos jogszabályok nem
teszik lehetővé.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. augusztus 27.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
140/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bethlen utcai
lakosok által benyújtott, az utca egyirányú forgalmának megszüntetésére vonatkozó
kérelmet.
A Képviselő-testület a kérelmet nem tudja támogatni, mivel azt a hatályos
jogszabályok nem teszik lehetővé.
Felelős:
Határidő:

7.

Barabás Ferenc polgármester
2015. augusztus 27.

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Felügyelő
Bizottságának megválasztásához

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 34/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján, 2006. évi V.
törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb
2018.05.31. napjáig. a megválasztja a Felügyelőbizottság Elnökévé Berényi András (4274
Hosszúpályi, Árpád u.7., an.: Berényi Ilona) – előterjesztett 34/2015. (VIII. 29.) Zrt sz.
határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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141/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján,
2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás
befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig. a megválasztja a Felügyelőbizottság
Elnökévé Berényi András (4274 Hosszúpályi, Árpád u.7., an.: Berényi Ilona) –
előterjesztett 34/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása
nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 35/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján, 2006. évi V.
törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb
2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává Menyhárt Károly (4281
Létavértes, Nap u.10., an.: Gulyás Etelka) – előterjesztett 35/2015. (VIII. 29.) Zrt sz.
határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
142/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján,
2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás
befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság
tagjává Menyhárt Károly (4281 Létavértes, Nap u.10., an.: Gulyás Etelka) –
előterjesztett 35/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása
nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 36/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján, 2006. évi V.
törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb
2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává Módos Imre (4174
Bihartorda, Kossuth u. 35., an.: Karalyos Margit) – előterjesztett 36/2015. (VIII. 29.) Zrt sz.
határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
143/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján,
2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás
befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság
tagjává Módos Imre (4174 Bihartorda, Kossuth u. 35., an.: Karalyos Margit) –
előterjesztett 36/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása
nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 37/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján, 2006. évi V.
törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb
2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává Gulyás András (4141 Furta,
Béke u. 6., an.: Szűcs Margit) – előterjesztett 37/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot
közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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144/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján,
2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás
befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság
tagjává Gulyás András (4141 Furta, Béke u. 6., an.: Szűcs Margit) – előterjesztett
37/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli szavazás
keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 38/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján, 2006. évi V.
törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb
2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság dolgozói tagjává Molnár Tamás
Gusztáv (4251 Hajdúsámson – Martinka, Domb u. 22.an.: Botos Mária Erzsébet) –
előterjesztett 38/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli
szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
145/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján,
2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás
befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság
dolgozói tagjává Molnár Tamás Gusztáv (4251 Hajdúsámson – Martinka, Domb u.
22.an.:Botos Mária Erzsébet) – előterjesztett 38/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati
javaslatot közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 39/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján, 2006. évi V.
törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb
2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság dolgozói tagjává Magó Anikó (4030
Debrecen, Kiss Áron u. 1/b., an.: Luczik Erzsébet) – előterjesztett 39/2015. (VIII. 29.) Zrt sz.
határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
146/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A részvénytársaság közgyűlése, Tóth Attila végelszámoló javaslata alapján,
2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének megfelelően a végelszámolás
befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig. megválasztja a Felügyelőbizottság
dolgozói tagjává Magó Anikó (4030 Debrecen, Kiss Áron u. 1/b., an.: Luczik
Erzsébet) – előterjesztett 39/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés
megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti a 40/2015. (VIII. 29.) Zrt. sz. határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslat elfogadására,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” által – A
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” Közgyűlése havi 100.000.-Ft + ÁFA
díjazásért továbbra is az AUDITEX Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhelye: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 136., cégjegyzékszáma: 09-09001286) – így Dr. Kovács Zsigmond (lakhelye: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 136.,
anyja neve: Máté Jolán, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 002662) ügyvezetőt
bízza meg állandó könyvvizsgálónak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság „v.a.” (székhely: 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) könyvvizsgálói
feladatainak ellátására 2015.08.29. napjától kezdődően, a 2006. évi V. törvény 105. § (1)
bekezdésének megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig –
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előterjesztett 40/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása nélküli
szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
147/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
által – A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” Közgyűlése havi 100.000.Ft + ÁFA díjazásért továbbra is az AUDITEX Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 136.,
cégjegyzékszáma: 09-09-001286) – így Dr. Kovács Zsigmond (lakhelye: 4032
Debrecen, Tessedik Sámuel u. 136., anyja neve: Máté Jolán, Magyar Könyvvizsgálói
Kamara tagsági száma: 002662) ügyvezetőt bízza meg állandó könyvvizsgálónak a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.”
(székhely: 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására
2015.08.29. napjától kezdődően, a 2006. évi V. törvény 105. § (1) bekezdésének
megfelelően a végelszámolás befejezéséig, legkésőbb 2018.05.31. napjáig –
előterjesztett 40/2015. (VIII. 29.) Zrt sz. határozati javaslatot közgyűlés megtartása
nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

8. Előterjesztés a Biharkeresztes, Kossuth utca 25. szám alatt levő piactéri
épületéből Nemzeti Dohánybolt céljára bérelt 130 m2 alapterületű üzlethelyiség
előtt 1 db parkolóhely bérbeadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, az „A”
határozati javaslat elfogadását javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Az a korrekt eljárás, ha mindenki egyenlően fizet. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Biharkeresztes,
Kossuth utca 25. szám alatt található piactéren, mely a tulajdonjogát képezi, hogy kialakít egy
darab parkolóhelyet, melyet ellenérték fejében bérbe ad a bérlőnek. A bérleti díj mértékét a
Képviselő-testület 40 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
148/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Biharkeresztes,
Kossuth utca 25. szám alatt található piactéren, mely a tulajdonjogát képezi, hogy
kialakít egy darab parkolóhelyet, melyet ellenérték fejében bérbe ad a bérlőnek. A
bérleti díj mértékét a Képviselő-testület 40 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

9. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárás
megindításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melyet ismertet,
30nál több szakhatóságot kell megkeresni. A napirendet a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri,
mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes 0258/3 hrsz. és
0258/4 hrsz. ingatlanok fejlesztési szándékának biztosítása érdekében a településrendezési
eszközöket módosítani kívánja.
Az eljárás lefolytatásával megbízza Kótai Csaba építészmérnököt.
Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
149/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes 0258/3 hrsz.
és 0258/4 hrsz. ingatlanok fejlesztési szándékának biztosítása érdekében a
településrendezési eszközöket módosítani kívánja.
Az eljárás lefolytatásával megbízza Kótai Csaba építészmérnököt.
Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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10. Előterjesztés a „két fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, javasolják a
pályázat benyújtását, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 2 fő udvaros 2015. 09. 01-tól 2015. 10. 31-ig történő 8 órás közfoglalkozatása
valósul meg. A támogatás intenzitása 80%.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
359.364 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
287.492 Ft.
Önerő:
71.872 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a foglalkoztatási programhoz szükséges önerőt a 2015.
évi költségvetése terhére biztosítja
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:______ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
150/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A támogatásból 2 fő udvaros 2015. 09. 01-tól 2015. 10. 31-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás intenzitása 80%.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
359.364 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): 287.492 Ft.
Önerő:
71.872 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a foglalkoztatási programhoz szükséges önerőt a
2015. évi költségvetése terhére biztosítja
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

11. Előterjesztés a „hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 6 fő köztisztasági munkás 2015. 09. 01-tól 2015. 10. 31-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás intenzitása 80%.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
1.078.092 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
862.476 Ft.
Önerő:
215.616 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a foglalkoztatási programhoz szükséges önerőt a 2015.
évi költségvetése terhére biztosítja
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: ______ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
151/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A támogatásból 6 fő köztisztasági munkás 2015. 09. 01-tól 2015. 10. 31-ig történő 8
órás közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás intenzitása 80%.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
1.078.092 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): 862.476 Ft.
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Önerő:

215.616 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata a foglalkoztatási programhoz szükséges önerőt a
2015. évi költségvetése terhére biztosítja
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

12. Előterjesztés a „húsz fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot, a 20 fő támogatással történő közfoglalkoztatásával
egyetértenek.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 6 fő köztisztasági munkás, 10 fő kertészeti kisegítő 3 fő takarító, 1 fő általános
iskolai adminisztrátor 2015. 09. 01-tól 2015. 10. 31-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul
meg. A támogatás intenzitása 95%.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önerő:

3.593.640 Ft.
3.413.960 Ft.
179.680 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata a foglalkoztatási programhoz szükséges önerőt a 2015.
évi költségvetése terhére biztosítja
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: ______ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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152/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A támogatásból 6 fő köztisztasági munkás, 10 fő kertészeti kisegítő 3 fő takarító, 1 fő
általános iskolai adminisztrátor 2015. 09. 01-tól 2015. 10. 31-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás intenzitása 95%.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
3.593.640 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): 3.413.960 Ft.
Önerő:
179.680 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a foglalkoztatási programhoz szükséges önerőt a
2015. évi költségvetése terhére biztosítja
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: A Molnár Attiláné kérelmező által a Biharkeresztes Bessenyei
u. 40. sz. 405 hrsz. alatti lakóházhoz tartozó kert megvételének kérelméről szóló előterjesztést
leveszi a napirendről. Javasolja, hogy egyeztetését követően későbbi ülésén tárgyalja a
képviselő-testület a kérelmet. Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

13. Különfélék
K/1. Előterjesztés a „Cycle path construction between Berettyóújfalu and Oradea”
című, HURO/0802/091_AF/03 azonosítószámú projekt önerő változásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, 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 Önkormányzata a „Cycle path construction between Berettyóújfalu and
Oradea” című, HURO/0802/091_AF/03 azonosítószámú projekt befejezéséhez, a szakértői
díjak kifizetésére 22.500 Euró került átcsoportosításra. A Biharkeresztes városa a 3.634 Euró
költségnövekmény 5 %-ának megfelelő önerőt a Támogatási Szerződésben vállaltaknak
megfelelően biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
153/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a „Cycle path construction between
Berettyóújfalu and Oradea” című, HURO/0802/091_AF/03 azonosítószámú projekt
befejezéséhez, a szakértői díjak kifizetésére 22.500 Euró került átcsoportosításra. A
Biharkeresztes városa a 3.634 Euró költségnövekmény 5 %-ának megfelelő önerőt a
Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Szóbeli előterjesztés használt tetőcserép értékesítésére
Barabás Ferenc polgármester: Mint a képviselők előtt ismeretes, a Munkaügyi Központ
épületének felújítása folyamatban van, mely az önkormányzat tulajdona. A felújítás során
kikerülő használt építőanyagokat az önkormányzat hasznosíthatja. A tetőcsere alkalmával
lekerült használhatatlan léceket Varga Julianna részére téli tüzelő céljára átadták. Az épület
hátsó részén nem cserélik le az összes cserepet, csak amelyik pótlásra szorul. Ezt az első
részről lekerülő cseréppel oldják meg. A kimaradó használt cserepeket az önkormányzat
értékesítheti. A Kft-hez fogják elszállítani, mivel az önkormányzati épületek karbantartása az
ő feladatuk.
Nagy Barnabás képviselő, műszaki vezető: Nem lehet tudni, hogy hány darab cserépről van
szó, de mindre nincs szükség. Lehetne értékesíteni belőle. Kb. 1200 db-ra tehető a cserepek
száma, ennek felét értékesíteni lehetne, mivel tárolni sem tudják az összest. Véleménye
szerint 50 Ft-os áron lehetne eladni.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetért a javaslattal, mivel a képviselők részéről hozzászólás
nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ épületének
felújítása során kimaradó használt tetőcserepet 50 Ft-os darabáron értékesíti.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
154/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ
épületének felújítása során kimaradó használt tetőcserepet 50 Ft-os darabáron
értékesíti.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

K/3. Szóbeli előterjesztés használt tégla értékesítésére
Barabás Ferenc polgármester: A volt tűzoltóság udvarán tégla van raktározva, melyből 250
db-ot szeretnének megvásárolni.
Nagy Barnabás képviselő, műszaki vezető: Nem ért egyet az értékesítéssel, mert a Kft
folyamatosan használ belőle az épületek karbantartása során.
Barabás Ferenc polgármester: Ez esetben nem javasolja az értékesítését. Mivel a képviselők
részéről hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt tűzoltóság udvarán tárolt
téglát nem értékesíti.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
155/2015. (VIII. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt tűzoltóság udvarán
tárolt téglát nem értékesíti.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/4. Tájékoztatás, hozzászólások
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a piac udvarán tartott kitojt
tyúkokat értékesíteni kellene. Kéri, a jövőben tegyenek javaslatot a hasznosításával
kapcsolatosan.
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Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A Kölcsey utcán lévő volt rendőrségi épület
nagyon tönkre van menve.
Barabás Ferenc polgármester: Az épületet nem lehet értékesíteni, nem az önkormányzat
tulajdona.

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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