BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. NOVEMBER 26-i
KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:
202/2015. (XI. 26.) BVKt
határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án
(csütörtök) 17 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia
termében megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek:
Ditrói János Debreceni Vízmű Zrt főmérnöke
Dr. Kovács Kornél állatorvos
Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet mentőállomás vezetője
Feketéné Bartha Edit alezredes, Biharkeresztesi Rendőrőrs őrsparancsnoka
Horváth Károly Debreceni Vízmű Zrt.
Kiss Józsefné intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Hatósági irodavezető
Nagy Erika védőnő
Szarvas Brigitta védőnő
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Venyige Csaba Debreceni Vízmű Zrt.
Boros Beáta művelődési ház vezető
Balláné Nagy Tünde Biztos Kezdet Gyerekház
Pércsiné Marosán Andrea Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mb.intézményvezető
valamint

kb. 35 fő biharkeresztesi lakos

Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – köszönti az ülés részt vetőit,
meghívott vendégeket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7
megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
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Javasolt napirendi pont:
1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:









2.

az alapcélok teljesüléséről,
az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról,
a városfejlesztésről, városrendezésről,
a köznevelésről, közművelődésről, sportról,
a szociális ellátásokról,
az egészségügyi alapellátásról,
környezetvédelemről.

Különfélék

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:









2.

az alapcélok teljesüléséről,
az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról,
a városfejlesztésről, városrendezésről,
a köznevelésről, közművelődésről, sportról,
a szociális ellátásokról,
az egészségügyi alapellátásról,
környezetvédelemről.

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:









az alapcélok teljesüléséről,
az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról,
a városfejlesztésről, városrendezésről,
a köznevelésről, közművelődésről, sportról,
a szociális ellátásokról,
az egészségügyi alapellátásról,
környezetvédelemről.
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Barabás Ferenc polgármester ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját,
bemutatja a diákat.


Kérdések és válaszok

Kéri a jelenlévőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Darai Kálmán Toldi utcai lakos: Buszmegállót kért a Told felé lakó családok részére,
számíthatnak-e rá, választ kér. A kamionforgalom még mindig probléma az utcájukban.
Aláírást gyűjtöttek, a problémát Polgármester Úr a Képviselő-testület elé nem vitte. Nem
maguktól jöttek ide a kamionok, el is várják, hogy menjenek el. A kamionosok ide adót nem
fizetnek. A környezetvédelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy a város egy részét ellepi a
gaz és a parlagfű. Kik a felelősök, miért kapják a fizetést? A környezetvédelmi rendeletet be
kell tartani. A szomszédja két autót tart, de ide nem fizet súlyadót.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egyesület elnöke: A felsorolásból kimaradt a civil
szervezetek közül a motoros egyesület. Igaz Ártándon kerül megrendezésre minden évben a
motoros és családi nap, de nagyon sok biharkeresztesi fiatal és idős részt vesz a
rendezvényen. Szeretné megköszönni a támogatásokat. Olyan rendezvény, ami a térség
leglátogatottabb programja, minden évben nagyon várják, sokat tesznek a sikerességéért, nem
kis munka és pénz.
Barabás Ferenc polgármester: A buszmegálló létesítésének igénye valóban felvetődött, tavaly
is elmondta, hogy eljártak a Volánnál az ügyben. Az áthelyezés költsége kb. 500 E Ft lenne.
Az pedig, ha a toldi járat megállna a temetőnél, a 10 km-es menetjegy árát ki kellene fizetni
az utasoknak. Az igényt felmérni is nagyon nehéz, de tűzze napirendre a Képviselő-testület,
beszéljenek még egyszer róla. A kamionforgalommal kapcsolatos problémát nem kell a
Képviselő-testület elé vinni. Aljegyző Úr feladata volt, foglalkozott vele, eredményt is értek
el. A volt TSz telepén két cég engedéllyel folytatott tevékenységet, adót fizettek. Az egyik
cégtől visszavonták az engedélyt. A másik a telephelyet használja, minden jogszabályt
betartanak, nem lehet kitiltani őket. Semmiféle jelzés nem érkezett, hogy ott probléma lenne,
működési engedéllyel rendelkeznek. Nem igaz, hogy ellepte a várost a gaz, ötször kellett
lekaszálni a parlagfüvet, biztosan nem közterületről beszélt. Magán terület esetében több
alkalommal fel kell szólítani a tulajdonosokat. Vannak, akiket nem érnek el, nem
Biharkeresztesen tartózkodnak. Kényszerkaszálást rendeltek el. Az említett gépjárműadóval
kapcsolatos hozzászólással egyetértenek. Olyan gépjárművek, amelyek nem Magyarországon
vannak üzemhelyezve, nem rendelkeznek magyar rendszámmal, nem fizetnek adót, helyi
rendelettel, határozattal nem lehet részükre nem lehet adót kivetni. Valamennyiüknek rosszul
esik, de nem tudnak ellene tenni. Elnézést kér, hogy nem említette a Motoros Egyesületet, de
a bejegyzett civil szervezetekről beszélt, s ez a szervezet a mai napig nincs bejegyezve.
Elismerésre méltó a tevékenységük, ebben az évben sem feledkezett meg a motoros
találkozóról a Képviselő-testület, 100.000 Ft támogatást biztosítottak a rendezvényhez.
Darai Kálmán Toldi utcai lakos: A vízszolgáltatás számlázásával kapcsolatosan van sok
probléma, két vizet kell fizetni. Amit elhasznál, azt kifizeti, amit nem, azt nem hajlandó.
Miért nem olvassák le havonta, vagy kéthavonta, tisztességesen számlázzanak.
Ditrói János Debreceni Vízmű Zrt főmérnöke: Nem teljesen érti a panaszát, nyújtsa be a
vízműhöz írásban, orvosolni fogják.
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Szakadát Jánosné biharkeresztesi lakos: Az iskolabusz rettentően zsúfolt, volt rá eset, hogy be
kellett vinni autóval a gyerekeket az iskolába, mert nem vette fel a 7 órási járat. Olyan is
előfordult, hogy a zsúfoltság miatt elájult valaki. 50 gyerek utazik, biztosítsanak nagyobb
buszt, hogy biztonságosabban tudjanak utazni, teljesen zsúfolt. Polgármester Úr segítségét
kéri, hogy megoldódjon a probléma.
Barabás Ferenc polgármester: Már volt jelzés, megkeresték a Volánt a problémával. A
reklamáció után vezették be, hogy a végállomáson le kell szállni a buszról.
Forgalomszámlálást végeztek, kevésnek bizonyult. A diákok viselkedésével is van probléma.
Nem iskolabuszról van szó, ez menetrendszerinti autóbuszjárat. Kicserélték a járművet
olyanra, ahol az állóhelyek száma magasabb, az ülőhelyek száma pedig kevesebb. A mai
napon is tárgyalt Kolozsvári Gergellyel, megnézik, mit lehet tenni. Nemcsak diákok, felnőttek
is utaznak, kérték, hogy ne csuklós busz legyen. Azt nem tudják biztosítani, hogy két busz
induljon, reggel minden buszra szükség van, nincs szabad kocsijuk. 10 órakor tudnának
másikat indítani. A vonatot kevesen veszik igénybe, ami jogos, mert nincs helyi járat
Berettyóújfaluban. Meg fogja tenni természetesen a szükséges intézkedést, nem tudott ma
eljönni a Volán képviselője a közmeghallgatásra.
Szakadát Jánosné biharkeresztesi lakos: Csak a diákokat kellene felvenni.
Barabás Ferenc polgármester: Nem iskolabusz, téves információ, csak a köznyelvben nevezik
így. Ismét felveszi a kapcsolatot a Volánnal, továbbra is próbálkozik.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadjáke a közmeghallgatás tájékoztatóját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapcélok teljesüléséről, az
önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről,
városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról,
egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. november 26.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
202/2015. (XI. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapcélok teljesüléséről, az
önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről,
városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról,
egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. november 26.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester megköszöni a
jelenlétet, a közmeghallgatás ülését bezárja.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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