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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 21-én –
szerda – du. 15:20 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, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Ary Zsolt ügyvezető
Éhik Tibor polgárőr-vezető
Hamarné Hangrád Éva igazgató-helyettes Gárdonyi Z.
Török Zita igazgató-helyettes Igazgyöngy
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Nagy Zsoltné bizottsági tag
Seresné Kovács Anna bizottsági tag
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. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola, a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint az „ Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2014/2015. tanévben folyó tevékenységéről és a nevelési év/tanév kezdés
tapasztalatairól szóló tájékoztatásra
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4. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról,
műszaki állapotukról
7. Előterjesztés a Remedium 2000 Bt-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
8. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola, a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az „ Igazgyöngy” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2014/2015. tanévben folyó tevékenységéről és a
nevelési év/tanév kezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatásra
4. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról,
műszaki állapotukról
7. Előterjesztés a Remedium
meghosszabbítására

2000

Bt-vel

kötött

bérleti

szerződés

8. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről

3

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatosan.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. október 21.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
167/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A tájékoztató a
szeptember 30-i állapotot tükrözi. Különösebb pénzügyi gondjaik nem voltak, de most már
közelednek az évvége felé, jobban oda kell figyelni, a kintlévőségek behajtásáról gondoskodni
kell. Kiegészítő támogatásokra adtak be pályázatot, döntés decemberben fog történni, bízik
benne, hogy ezt a gazdasági évet is eredményesen fogják zárni, megőrzik
működőképességüket, kifizetetlen számlák nem lesznek, és a béreket időben tudják fizetni.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, 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. október. 21
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
168/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:
3.

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola, a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az „ Igazgyöngy” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2014/2015. tanévben folyó tevékenységéről és a
nevelési év/tanév kezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatásra

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a tájékoztatókat
olvashatták. A napirendet tárgyalta a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottság. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta a
napirendet. Valamennyi intézmény elküldte a beszámolóját, amit köszönettel vettek. A
bizottság megállapította, hogy valamennyi intézményben igen komoly színvonalas oktatónevelő munka folyik, a biharkeresztesi gyerekek örülhetnek, hogy ilyen színes a paletta. A
bizottság dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolókat.
Barabás Ferenc polgármester: Jelen vannak az intézmények képviselői, akik bizottsági ülésen
nem voltak jelen. Kívánják-e kiegészíteni a tájékoztatót?
Török Zita igazgató helyettes Igazgyöngy: Köszönti az ülés résztvevőit, a beszámolót nem
kívánja kiegészíteni.
Hamarné Hangrád Éva igazgató-helyettes G.Z. Református Általános Iskola és AMI:
Köszönti az ülés résztvevőit. A versenyekről szóló tájékoztatót nem küldték át, ha kérik, és
szükség van rá, csatolják hozzá. Az idei évben különösebb gondjuk nem volt a beindulással
kapcsolatosan.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke, igazgató-helyettes: Igazgató Asszony
elkészítette a beszámolót. Tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy Igazgató Asszony és
Intézményvezető Asszony nem tud részt venni a képviselő-testület ülésén, megyei központi
szakmai napon vesznek részt.
Az intézmény, a lehetőségeihez képest megpróbálja a maximumot kihozni a gyerekanyagból,
amivel dolgoznia kell. A gondok és problémák ellenére sikereik és eredményeik is vannak.
Sok munka van mögötte, ha a HH-s és a HHH-s gyerekek arányát megnézik, az SNI-s tanulók
számának növekedése sajnálatos. Az új tanév új vezetői felállással indult. Reméli, hatékony
eredményes tanévet fognak zárni.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egyesület elnöke: Az általános iskolában két hete családi
napon vehettek részt. Nagyon érdekes nap volt, elméleti és ügyességi versenyeket rendeztek.
Nagyon jó volt az egész nap, több ilyen rendezvény kellene, hogy összekovácsolja a szülőket
a gyerekeket. Jó hangulat volt, köszönik szépen a meghívást.
Barabás Ferenc polgármester: Biharkeresztesen színes az oktatási paletta, de továbbra is
hiányolja a gimnáziumi osztály indítási lehetőségét. Itt a határszélen távol a kulturális,
oktatási, gazdasági tevékenységet folytató cégek központjától, nagyon nehéz helyzetben
vannak a lakosok, a szülők, a diákok, ezért is sajnálja. Bár van több lehetőség, a legjobb
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feltételeket mégis egy továbbtanuláshoz a gimnáziumok biztosítják. Eddig is arról beszéltek,
gyakorlatilag értelmiségi Biharkeresztesre vissza nem jön, máshol keres munkahelyet. Azok
az értelmiségi fiatalok, akik példaként szerepelhetnének, talán hétvégén jönnek vissza. Nem
tartja jó dolognak, hangot adott máshol is a véleményének, vegyék figyelembe a sajátos
földrajzi helyzetét is a városnak. A lehetőséget meg kellett volna adni, akár rendelet
módosítással is. Egy dolog maradt hátra a szakképzés, ezért is harcolniuk kell. Tegnap este
tudták meg, hogy szakképzést folytathatnak. Évek óta biztosították a képzést, megvannak az
eszközök a földterület, a tárgyi és személyi feltételek. Köszöni Országgyűlési Képviselő
Úrnak a segítségét, naponta többször tárgyaltak annak érdekében, hogy a mezőgazdasági
képzést megtarthassa Biharkeresztes. Képviselő Úrnak nagy szerepe van benne, köszöni a
segítségét. Alsófokon a paletta színes, lehet választani. Sajnálatos, hogy fogy a
gyereklétszám. Többféle képzésen vehetnek részt. Az „Igazgyöngy” Alapítvány itt is
tevékenykedik. A kiállításokból, a versenyek közléséből látszik, hogy vannak tehetséges
diákjai Biharkeresztesnek, akik a város hírnevét vihetik. A Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola tájékoztatójában érdekes mondatot olvasott, amikor azt olvasta, hogy a
művészeti oktatás újra gondolásának szükségessége merül fel, de amit felvállaltak, csinálni
fogják. Megköszöni minden pedagógus, minden oktatást segítő munkatárs munkáját. Kéri, és
biztat, hogy továbbra is reményeket nem szabad elveszíteni, ambíciót nem szabad elveszíteni,
továbbkell menni ezen az úton, ez szükséges.
Zsilinyi László képviselő, középiskolai tanár: Attól fél, most ha visszahoznák a gimnáziumi
osztályt, nem lenne elég gyerek. Most is gondban vannak, kéri a jelenlévőket, terjesszék a
képzési lehetőségeket, ha lesz elég jelentkező, akkor tudják beindítani. Azt akarják, hogy meg
legyen töltve diákokkal az iskola. Nyilván a kollégáival vállalják, legjobb tudásuk szerint
képezik a gyerekeket, csak legyen elég jelentkező.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, a Biharkeresztesi Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az „ Igazgyöngy”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2014/2015. tanévben folyó tevékenységéről és a
nevelési év/tanév kezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. október 21.
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatókat javasolja, hogy a bizottság véleményének
megfelelően dicsérettel fogadják el. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, a Biharkeresztesi Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az „ Igazgyöngy”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2014/2015. tanévben folyó tevékenységéről és a
nevelési év/tanév kezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. október 21.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

169/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde, a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, a Biharkeresztesi
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi
Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
valamint az „ Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2014/2015.
tanévben folyó tevékenységéről és a nevelési év/tanév kezdés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

Barabás Ferenc polgármester: Ehhez a témához kapcsolódóan tájékoztatja a jelenlévőket,
illetve segítségüket kéri, szintén a felnőttoktatással kapcsolatosan. Bizonyára hallottak arról,
hogy 3 héttel ezelőtt volt egy állásbörze. Azóta járt is itt Nagyvárad Alpolgármestere és az
ipari park vezetője. Hasonlóan Magyarországhoz, Romániában is áttérnek a duális képzésre.
Rettentő nagy munkaerőhiány mutatkozik. Abban állapodtak meg, meg fogják küldeni milyen
szakmunkásokat és betanított munkásokat tudnának foglalkoztatni. November 4-én vagy 5-én
lenne egy olyan rendezvény, ahová a cégek képviselői jönnének el, ahol konkrétan lehetne
beszélni, milyen szakmunkásokra van szükség. Véleménye szerint a Szakképzési Centrum
Igazgatójával kellene valamilyen megállapodást kötni, együttműködést kiépíteni. Náluk ki
van építve a tanműhely. Kormányközi megállapodás, vagy ROHU-s pályázat segíthetne. A
pályázatok még nem jelentek meg, társadalmi vitára bocsátották, esetleg támogatnák, hogy a
szakképzésben lenne valamilyen együttműködés. Az itteni emberek, akiknek nincs munkájuk,
ne tekintsék életcéljuknak a közfoglalkoztatást, próbáljanak valamilyen szakmában, de
legalább betanított munkásként elhelyezkedni. A fizetés nettó 110 E Ft, napi egy meleg étel,
és étkezési utalványt biztosítanak, amit kint kell levásárolni, gondoskodnak a munkások
szállításáról. Próbálják megszervezni a tájékoztatót, 20-30 évesek legalább menjenek oda,
hallgassák meg. A plakátot kihelyezik az utcára. Pl.: A bútorgyár részt fog venni, kimondottan
betanított munkásokat keresnek. Osztrák-magyar vállalat, Nagyszalontán van a cég. Magyar
anyanyelvűek dolgoznak az üzemükben. Kéri a segítségüket. A munkabérekkel kapcsolatos
szóbeszédet ne higgyék el, a betanított munkás100 E Ft-ot keres.
4. Előterjesztés
a
meghatározására

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják a közmeghallgatás időpontjáról és témájáról szóló határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság együttes ülésen 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 2015. évi közmeghallgatást 2015.
november 26. napján 17:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. október 21.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
170/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi közmeghallgatást
2015. november 26. napján 17:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a
köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi
alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

5. Előterjesztés az
tájékoztatásra

önkormányzat

vagyonának

hasznosításáról

szóló

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják azt.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság együttes ülésen 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának
hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
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Határidő:

2015. október 21.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
171/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

6. Előterjesztés Biharkeresztes Város
hasznosításáról, műszaki állapotukról

tulajdonában

lévő

ingatlanok

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei ingatlanhasznosításáról és azok műszaki állapotáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. október 21.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
172/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei ingatlanhasznosításáról és azok műszaki állapotáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.
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7. Előterjesztés a Remedium
meghosszabbítására

2000

Bt-vel

kötött

bérleti

szerződés

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják, 10 évre ismét hosszabbítsák meg a bérleti viszonyt, azzal az
összeggel, amit legutóbb is fizetett a cég.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Remedium 2000 Bt-vel (4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 3-5., képv.:
Kurkó Mária Ágnes) a Biharkeresztes Város tulajdonában lévő Ady E. u. 3-5. szám alatt
található, a 717 hrsz felvett ingatlanra kötött bérleti szerződést további 10 évre kösse meg az
előterjesztésben szereplő feltételekkel.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. november 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
173/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Remedium 2000 Bt-vel (4110 Biharkeresztes, Ady E. u.
3-5., képv.: Kurkó Mária Ágnes) a Biharkeresztes Város tulajdonában lévő Ady E. u.
3-5. szám alatt található, a 717 hrsz felvett ingatlanra kötött bérleti szerződést további
10 évre kösse meg az előterjesztésben szereplő feltételekkel.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. november 15.

8. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt alapszabályának elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2015. november 6. napjára kitűzött részvénytársasági meghívójának
mellékleteként kézbesített alapszabály módosítás tervezetet és a 2015. szeptember 24. napján
elfogadott Alapszabály szöveggel együttes, ugyancsak a meghívóhoz csatoltan kézbesített
egységes szerkezetű alapszabályt.
Felhatalmazza a polgármestert, mint az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró
képviselőjét, hogy az Alapszabály módosítás 2015. szeptember 24. napján elfogadott szövegét
a 2015. november 6. napjára kiűzött közgyűlés elé terjesztett módosításaival együttesen
elfogadja.
Ezen határozatot a képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
2015. október 21.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
174/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2015. november 6. napjára kitűzött részvénytársasági
meghívójának mellékleteként kézbesített alapszabály módosítás tervezetet és a 2015.
szeptember 24. napján elfogadott Alapszabály szöveggel együttes, ugyancsak a
meghívóhoz csatoltan kézbesített egységes szerkezetű alapszabályt.
Felhatalmazza a polgármestert, mint az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen
eljáró képviselőjét, hogy az Alapszabály módosítás 2015. szeptember 24. napján
elfogadott szövegét a 2015. november 6. napjára kiűzött közgyűlés elé terjesztett
módosításaival együttesen elfogadja.
Ezen határozatot a képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Dr. Juhász Marica jegyző
2015. október 21.

K/2. Szóbeli előterjesztés a közfoglalkoztatás keretében megtermelt konyhakerti
növények biztosításáról szóló utalvány beváltási határidejének meghosszabbításához
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy sok kritikát hallottak a
közfoglalkoztatás keretében megtermelt konyhakerti növények biztosításáról szóló utalványok
beváltásával kapcsolatosan, melynek több oka volt. A kiskertekben sem volt szép idén a
vetemény, nem kelt ki a petrezselyem. Voltak tőlük független problémák is, de a munkához
való hozzáállás is eredményezte, hogy így alakultak a dolgok. Nem volt olyan nap, hogy meg
ne fordult volna kint a kertben. Nem tudtak időben öntözni, két nagy teljesítményű kút
augusztus végére készült el, amiket a következő évben nagyon jól tudnak használni. Most
késő volt, de nem volt késő mégsem, a másodvetésű zöldbab nagyon jól sikerült, minden
igényt ki tudtak elégíteni. Pl. hagymából nem jutott elegendő. Az utalványok október 31-el
lejártak. Javasolja, hosszabbítsák meg az utalványok beváltásának határidejét november
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végéig. Az utalványokon szereplő hiánytermékek helyett felajánlanak sárgarépát és
vöröskáposztát, paprikát. Kéri a képviselőket, értsenek egyet ezzel. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben közfoglalkoztatás
keretében megtermelt konyhakerti növények biztosításáról szóló utalvány beváltásának
határidejét 2015. november 30. napjáig meghosszabbítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. november 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
175/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben
közfoglalkoztatás keretében megtermelt konyhakerti növények biztosításáról szóló
utalvány beváltásának határidejét 2015. november 30. napjáig meghosszabbítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. november 30.

K/3. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási
Megállapodásának módosítására
Barabás Ferenc polgármester: A napirendet a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Ahogyan bizottsági ülésen
is elmondta, 2016. január 1-jétől a család és gyermekvédelmi központok felállnak. Szükség
van a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására. A módosított megállapodás az előterjesztés mellékletében olvasható. Kiemeli,
a 9.2.4 pontot, melyben szerepel, hogy a helyiségeket és azok fűtését, világítását ingyen
biztosítja Biharkeresztes település a Család- és Gyermekjóléti Központ működéséhez.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a megállapodás módosításának elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a társulási
megállapodás módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a társulási
megállapodás módosításának elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a társulási
megállapodás módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása módosított társulási megállapodását elfogadja.
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Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

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

176/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása módosított társulási megállapodását elfogadja.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 21.

K/4. Szóbeli előterjesztés az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűléséhez
Barabás Ferenc polgármester: Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megkereste az önkormányzatot,
2015. október 28. napján taggyűlést tartanak. Létrejöttek a szakképzési centrumok, a
szakképző központ átadja feladatait, az épület ingyenes kezelésébe adják a szakképzési
centrumnak, ehhez kérik az önkormányzat támogató döntését.
Dr. Juhász Marica jegyző: Három határozati javaslatot kellene elfogadni. A Képviselő-testület
felhatalmazása szükséges, hogy Polgármester Úr rész vegyen és szavazhasson a taggyűlésen.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföld Szakképző Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
4030 Debrecen, Fokos u. 12.) alábbi napirendi pontjait, és az abban való döntést elfogadja:
1. A 4030 Debrecen, fokos utca 12. szám alatti 11199 helyrajzi számú, 1 ha 903 m2
területű ingatlan 178,55 m2 nagyságú ingatlanrésze tekintetében létrejött
térítésmentes használatba adásról szóló szerződés megszüntetése.
2. A Társaság a 4030 Debrecen, Fokos utca 12. szám alatti 11199 helyrajzi számú, 1
ha 903 m2 területű ingatlanban lévő tulajdoni hányadát a közfeleadat ellátását
szolgáló ingó vagyonelemekkel együtt, 2015. július 1. napjával, a Társaság
önkormányzati tulajdoni hányadának tekintetében, ingyenesen vagyonkezelésbe
adja a Debreceni Szakképzési Centrum részére közfeladat (szakképzési feladat)
ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a közfeladat
Debreceni Szakképzési Centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban
történő megszűnésének időpontjáig.
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3. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény 92/B. § (3) bekezdése alapján az
önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság (Alföld
Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.) a térségi integrált szakképző központ
feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási
kötelezettségeit 2015. július 1-jei hatállyal átadja a Debreceni Szakképzési
Centrum részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy az ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. október 28. napján tartandó taggyűlésén részt vegyen, és ott az
Önkormányzat álláspontját képviselje.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. október 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
177/2015. (X. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföld Szakképző
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 4030 Debrecen, Fokos u. 12.) alábbi napirendi pontjait, és az
abban való döntést elfogadja:
1. A 4030 Debrecen, fokos utca 12. szám alatti 11199 helyrajzi számú, 1 ha 903 m2
területű ingatlan 178,55 m2 nagyságú ingatlanrésze tekintetében létrejött
térítésmentes használatba adásról szóló szerződés megszüntetése.
2. A Társaság a 4030 Debrecen, Fokos utca 12. szám alatti 11199 helyrajzi számú, 1
ha 903 m2 területű ingatlanban lévő tulajdoni hányadát a közfeleadat ellátását
szolgáló ingó vagyonelemekkel együtt, 2015. július 1. napjával, a Társaság
önkormányzati tulajdoni hányadának tekintetében, ingyenesen vagyonkezelésbe
adja a Debreceni Szakképzési Centrum részére közfeladat (szakképzési feladat)
ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a közfeladat
Debreceni Szakképzési Centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban
történő megszűnésének időpontjáig.
3. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény 92/B. § (3) bekezdése alapján az
önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság (Alföld
Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.) a térségi integrált szakképző központ
feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási
kötelezettségeit 2015. július 1-jei hatállyal átadja a Debreceni Szakképzési
Centrum részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy az ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. október 28. napján tartandó taggyűlésén részt vegyen, és
ott az Önkormányzat álláspontját képviselje.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. október 28.

K/5. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális célú tűzifa
támogatásra benyújtott pályázat sikeres volt, 270 erdei m3 fát kap a település. Kéri,
tájékoztassák a lakosokat, hogy senkinél nem lehet feliratkozni. A gyakorlat mindig az volt,
hogy rászorultság alapján döntenek a támogatásról, mely a pályázati kiírásban is benne volt.
Ugyanúgy fog működni, mint tavaly. Igyekeznek minél szélesebb kört bevonni a döntésekbe,
ebben az évben kevesebbe tűzifát kaptak, kb. ugyanazt az 5 q mennyiséget tudják biztosítani a
rászoruló háztartásoknak.
A kerékpárút átadási ünnepsége 2015. október 28. napján lesz. Mindenkit meghív, a meghívót
a képviselők meg fogják kapni. Berettyóújfaluból indulnak kerékpárral az újfalusiak,
csatlakoznak a mezőpeterdiek, majd a biharkeresztesiek és az ártándiak. A határátkelőhelyig
kikerékpároznak, a szalagot Tasó László államtitkár úr fogja átvágni. A plakátok ki lesznek
téve. Mindenkit szeretettel várnak.
Anatole Hongrois Farkas Antal magas kitüntetésben részesült, a máltai lovaggá avatták. Az
oklevelet az önkormányzatnak ajándékozta. Köszöni a Képviselő-testület támogatását.
Gratulálnak és kívánnak neki további jó munkát.
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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