BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. ÁPRILIS 28-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
9/2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet
10/2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet

A talajterhelési díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Z1

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

C5

A RománNÖ tájékoztatójának elfogadásáról

C8

A RomaNÖ tájékoztatójának elutasításáról

C8

A térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami
ingatlanok felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő
vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
Szavazólap elfogadásáról – Bocskai István Általános Iskola
intézményvezetői pályázat véleményezéséhez
Javaslat a Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői
pályázat – Szabóné dr. Végh Annamária – támogatásáról
Támogatási igénybenyújtásáról

C2

Z1

Határozatok:
77/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
78/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
79/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
80/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
81/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
82/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
83/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
84/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
85/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
86/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
87/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
88/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
89/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
90/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat
91/2016. (IV. 28.) BVKt
határozat

A Debreceni Vízmű Zrt 2015. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról
A BÖSZ Egyesület tagsági jogviszony megszüntetéséről
A HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt „v.a.” 13/2016. (V. 11.)
Zrt határozati javaslatának elfogadásáról
A HB-i Önkormányzatok Vízmű Zrt „v.a.” 14/2016. (V. 11.)
Zrt határozati javaslatának elfogadásáról
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület anyagi
támogatásáról
Pályázat benyújtásáról „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”

C8

Z1
Z1
J1
A15
C2
E11
Z1
Z1
Z1
A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-án –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás helyi képviselők
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Zsilinyi László képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
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 talajterhelési díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
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6. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
7. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadásához
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezésére
9. Különfélék
K/1.

Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás
benyújtásáról

K/2.

Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról

K/3.

Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete tagsági
jogviszonyának megszüntetéséről

K/4.

Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz

K/5.

Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez

K/6.

Előterjesztés Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése című kiírásra beadandó pályázat jóváhagyásához

bővítése,

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 talajterhelési díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
6. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
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7. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadásához
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezésére
9. Különfélék
K/1.

Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető
támogatás benyújtásáról

K/2.

Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának
elfogadásáról

K/3.

Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete tagsági
jogviszonyának megszüntetéséről

K/4.

Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz

K/5.

Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez

K/6.

Előterjesztés Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése című kiírásra beadandó pályázat jóváhagyásához

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
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Dani Béla Péter képviselő: A két ülés közötti jelentés 2., 3. és 5. pontjával kapcsolatosan kér
tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Nagyváradon a RO-HU pályázati kiírás egyeztető fórumán vett
részt április 13-án. Már a második megbeszélést tartották, korábban Biharkeresztesen
tartottak egyeztetést. Folyamatosan formálódik, alakul a pályázati kiírás, ezért vált
szükségessé, hogy Nagyváradon legyen egy újabb tájékoztató. Gyakorlatilag a
kapcsolatépítések időszakát élik. Keresik azokat a romániai partnereket, akik hasonló
fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Biharkeresztes partnere Nagyvárad. Útfelújításokat
terveznek, szeretnék megépíteni a kerékpárutat a temetőig. Rendezvényekre szeretnének még
pályázni, de ha újabb lehetőségek adódnak, azzal is élni fognak.
A Budapest Bank bankfiókot nyitott Berettyóújfaluban, a képviselője kereste meg, szeretnék
azt elérni, hogy ők is az önkormányzatok számlavezetői legyenek. Tájékoztatta, nem látja
realitását, hogy váltson az önkormányzat, azért előnyös a takarékszövetkezet, mert helyben
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van fiókja. A bank nyitni próbál a lakosság irányába is. Hitellel, betéttel kapcsolatos ajánlatok
népszerűsítésében együttműködést kérnek, a Biharkeresztesen élők tájékoztatásával
kapcsolatban.
Az energetikai pályazatokról történt megbeszéléssel kapcsolatosan elmondja, hogy
tulajdonképpen egy felmérés történt. A megyei közgyűlés elnöke azt szeretné, hogy azok a
települések, akik rendelkeznek meleg vízzel, hévízzel, olyan energiaforrással, ami jelenleg
kihasználatlan, azt hasznosítsák. Felmérték, Biharkeresztes mit tett eddig a CO-kutak, a föld
mélyén rejlő meleg víz hasznosításának érdekében. Az információt tovább adták, a lényege az
lesz, hogy a közintézmények fűtését termálvízzel oldanák meg. Kapcsolódó részként, a hőt,
ami már fűtésre nem alkalmas, alga termesztésre, haltenyésztésre használnák. Nagy projekt
lesz, az egész megyére kiterjedő. Ha úgy ítélik meg, hogy Biharkeresztes alkalmas, akkor a
város kapcsolódni fog a konzorciumhoz.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadjáke a polgármesteri jelentést, 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: 2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
77/2016. (IV. 28.) 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
2016. április 28.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a város
pénzügyi helyzete stabil.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016.04.28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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78/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016.04.28.

3. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnök: A bizottságok együttes ülésén megtárgyalták a
napirendet. A rendeletmódosítást a Kormányhivatal előírásai szerint elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Mindkét bizottság
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A kormányhivatal törvényességi észrevétele tette szükségessé a
rendelet módosítását. Ismerteti a módosított pontokat. A rendelet-tervezet elfogadásával
eleget tesznek a kormányhivatal felhívásában foglaltaknak.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a talajterhelési
díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítását.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet
40. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)
2. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §
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A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. §
(1) A talajterhelési díj mértékét, a díj alapját, a díj egységdíjának mértékét a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 12. § (1)- (3)
bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait, Biharkeresztes közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó számot a Ktd. 3. számú melléklete
szabályozza.
(3) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti
vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.”
3. §
A rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
4. §
A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Adatszolgáltatási szabályok
5. §
(1) A Ktd. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a települési szennyvízhálózat
üzemeltetője (a továbbiakban: közszolgáltató), a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást – mely tartalmazza a
szennyvízcsatornára rácsatlakozók körét, a kibocsátó körben történt változást – a tárgyévet
követő év február 28 napjáig teljesíti a jegyző részére.
(2) Az adatszolgáltatás a (1) bekezdésnek megfelelően, a kibocsátók azonosításhoz szükséges
adatokra, valamint a Ktd. 12.§. (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.”
5. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A talajterhelési díj megfizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít annak a
kibocsátónak, aki a Ktd. 11.§ (2) bekezdése alá tartozik.”
6. §
Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. április 29. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

4. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta a
napirendet, aljegyző úr által elmondottak alapján elfogadásra javasolják a rendelet
módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet, mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A módosítás fő indokaként elmondja, hogy a sírok egymástól
való oldaltávolságának a felülvizsgálata vált szükségessé. A jelenlegi 60 cm-es távolságot a
helyszínen megtekintették, többen is úgy ítélték meg, hogy ez szűkös, ezért javasolt a 90 cmre való módosítás. A rendeletből kikerülnek azok a bekezdések, amelyek a szociális
temetkezésre vonatkoznak, szabályozására 2017-től lesz lehetősége a képviselő-testületnek.
Szabályozva lesz a behajtás, és díjszabás. A rendeletben szereplő kivétellel tilos a temető
területére behajtani.
Barabás Ferenc polgármester: Jó lenne, ha annak ellenére, hogy behajtási díj kiszabására nem
került sor, betartanák a temető rendjét. Bizonyára tapasztalták, hogy sajnos a temető területére
behajtanak gépkocsival, azok is, akiknek az esetében nem indokolt. Ezek az utak lebetonozott
utak, nem ilyen nagy megterhelésre készültek, állaguk egyre romlik, fel kell újítani, pénzbe
kerül az önkormányzatnak. Sok embernek bosszúságot okoznak. Azt kéri mindenkitől,
próbálják meg tiszteletben tartani egymást, és a közlekedés szabályait is betartani. A behajtani
tilos tábla mozgáskorlátozottakon és időseken kívül mindenkire vonatkozik.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 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
10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározatott feladatkörében eljárva a
köztemetőről és a temetkezés rendjéről a következő rendeletet alkotja:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre
kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza, mely díjak
áfa nélküliek, számlázáskor a mindenkori áfa összegével meg kell növelni.”
2. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
A Rendelet 7.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 90 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 60 cmnek, sírboltoknál 100 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) Kettes felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még négy urna, egyes felnőtt sírba
elhelyezett egy koporsón kívül még két urna is elhelyezhető.
A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy a
területileg illetékes járási hivatal járási népegészségügyi intézete által engedélyezett számú,
25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá.
A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyre azt építették. A sírboltba
további 10 urna helyezhető el. Urnasírba vagy urnafülkébe két urna helyezhető el.”
4. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
5. §
A Rendelet 10.§ (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A temető tulajdonosa biztosítja az üzemeltetéshez szükséges tárgyi és infrastrukturális
feltételeket:
a) a kegyeleti igényeknek, jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és
berendezések megépítése, felújítás, beszerzése, ezek részeként:
aa) boncolás, ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek,
ab) halottak tárolására, hűtésére alkalmas hűtőberendezés,
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ac) ravatalozók és más helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek, készleteinek
biztosítása
b) a temetőben elektromos áram, vízellátás, csapadékvíz elvezetés és a közlekedési feltételek
megteremtése,
c) a temető, temetőparcellák, ravatalozó megközelítéséhez utak, járdák építése, felújítása, a
temető bekerítése, a kerítések felújítása, kapukkal való ellátása.
(5) A temető üzemeltetője:
a) betartja és betartatja a temető rendjét,
b) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyvet és a sírboltkönyvet,
c) ügyfélszolgálatot működtet,
d) gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, őrzéséről, átadásáról,
e) biztosítja a ravatalozók, boncoló helyiségek, technikai berendezések karbantartását,
előírt módon és gyakorisággal történő fertőtlenítését, festését,
f) biztosítja a temető és azok létesítményeinek tisztán- és jó karbantartását, amely
magába foglalja:
a meglévő utak, járdák karbantartását, seprését, síkosság mentesítését, hó
eltakarítását, kapuk és kerítések, vízvezeték-és elektromos hálózat
karbantartását, javítását, a temető területének gyommentes tartását, a növényzet
ápolását, kór-és károkozók elleni permetezését, a fű nyírását, a keletkezett
hulladék összegyűjtését, elszállítást, a halottasház és a hozzá tartozó helyiségek
üzemképességét, viseli az ezekkel kapcsolatos díjakat és költségeket,
g) a jegyzővel vagy az általa kijelölt személlyel történt egyeztetés alapján végzi a
temető területének évente legalább háromszori kaszálását, cserjék, örökzöldek
folyamatos gondozását, fák, elszáradt ágainak rendszeres eltávolítást,
h) a temető területén levő locsoló minőségi vizet folyamatosan biztosítja,
i) összehangolja a temetői létesítményeket, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíti s temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását. ”
6. §
A rendelet 11/A. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
7. §
A rendelet az alábbi 14/A. §-sal egészül ki:
„A temető területének gépjárművel történő igénybevétele
14/A. §
(1) A temető területére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - gépjárművel behajtani és
ott közlekedni tilos.
(2) Behajthat a temető területére a mozgáskorlátozott, idős, személyeket szállító gépjármű,
valamint az üzemeltető részére előzetesen bejelentett temetkezési szolgáltatást és az egyéb
vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet.
(3) A kerékpárral és motorkerékpárral történő behajtás a látgatók nyugalmának zavarása
nélkül engedélyezett.
(4) A temetőbe való behajtás díjtalan.”
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8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 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 2016. április 29. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést és a tájékoztatókat a nemzetiségi
önkormányzatok elnökeitől megkapták. A Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az
ülésen jelen van, sajnálják, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot senki nem képviseli.
A napirendet a bizottságok tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke: Köszönti az ülés résztvevőit.
Nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatót, amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta a
napirendet. Megállapították, hogy a román nemzetiségi önkormányzat tájékoztatója igen
gazdag, részletes, bőséges, azt a bizottság dicsérettel javasolja elfogadni. Köszönetüket
fejezik ki. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója mind tartalmi, mind formai
szempontból nem megfelelő. Javasolják, hogy azt ne fogadja el a Képviselő-testület.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet. A köznevelési bizottság véleményéhez hasonlóan, a Román
Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját dicsérettel javasolják elfogadni. Köszönik
tevékenységüket, a továbbiakban is jó munkát kívánnak. Hasonlóan a köznevelési
bizottsághoz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját nem áll módjukban
elfogadásra javasolni, sem külalakjában, sem tartartalmában nem alkalmas arra, hogy el tudja
fogadni a testület.
Dani Béla Péter képviselő, igazgató-helyettes: Az általános iskola nevében szeretné
megköszönni a Román Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő elnökének az iskolának nyújtott
támogatást, segítséget, számítanak továbbra is rá.
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Csaláné Bartha Csilla elnök: Köszöni az elismerést, bíznak benne, hogy a továbbiakban is
tudnak segíteni. Köszöni a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést. Tevékenységükhöz
minden támogatást megkapnak, bízik benne, hogy a jövőben is így alakul.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, óvónő: Az óvoda nevében ugyan azt tudja
elmondani, mint képviselő úr az iskolával kapcsolatosan. A beszámolóból látszik, hogy a
rendelkezésre álló keretet, minél szélesebb spektrumban igyekeznek felhasználni. Köszöni
munkájukat.
Barabás Ferenc polgármester: A Román Nemzetiségi Önkormányzat szerves részévé vált
Biharkeresztes életének, a rendezvényeken, amit szerveznek, nem kis számban vannak jelen a
résztvevők. Köszöni, hogy példamutatótan használják fel a rendelkezésükre álló
pénzeszközöket. Tényleg példa értékű, és példaként szerepelhet a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat előtt. Olyan rendezvényeket szerveznek, ami mindenkihez szól, amit mindenki
szívesen látogat. Megadatott, hogy bizonyos rendezvényekre el tudja kísérni őket, el tudják
vinni a város jó hírnevét, ezt külön köszöni.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. április 28.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját dicsérettel fogadják el,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
79/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. április 28.

Barabás Ferenc polgármester: A bizottsági elnökök elmondták, hogy nem tudják elfogadni a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját. Kérni fogják a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, hogy a tájékoztatót dolgozza át, a következő testületi ülésen újra
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napirendre fogják tűzni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót nem fogadja el.
Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, annak átdolgozására.
A képviselő-testület a tájékoztató tárgyalását következő soros ülésén újra napirendre tűzi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. május 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
80/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót nem
fogadja el. Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, annak átdolgozására.
A képviselő-testület a tájékoztató tárgyalását következő soros ülésén újra napirendre
tűzi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. május 26.
6. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a beszámolót és a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság és
az ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Dr. Juhász Marica jegyző: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat 2012ben megállapodást kötött az ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról. Az ingyenes átadáshoz
azt kérték, hogy minden évben számoljon be az önkormányzat a hasznosításról, ez a
tájékoztató elkészült, a Képviselő-testület olvashatja.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja, az önkormányzat megfelelően hasznosítja, a
2012. évben megkötött szerződésnek megfelelően az ingatlanokat. Ha a 15 év lejár akkor sem
kell ezeket az ingatlanokat értékesíteni. Olyanoknak tudnak lakhatási lehetőséget biztosítani,
akiknek megoldhatatlan a lakásproblémájuk, egy évre szokták bérbe adni. A Kossuth u. 32.
szám alatti épületet átalakították, a Biztos Kezdet Gyerekház működik benne, hosszútávon
szükség van rá. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államtól, a
Kormány 1449/2011. (XII.22.) határozata alapján térítésmentesen átvett ingatlanok
(Biharkeresztes 467 hrsz-Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz-Kossuth u. 32., 744 hrsz-Kölcsey u. 19.,
953 hrsz-Kossuth u. 41.) 2015. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
81/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar
Államtól, a Kormány 1449/2011. (XII.22.) határozata alapján térítésmentesen átvett
ingatlanok (Biharkeresztes 467 hrsz-Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz-Kossuth u. 32., 744
hrsz-Kölcsey u. 19., 953 hrsz-Kossuth u. 41.) 2015. évi felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.

7. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta a
napirendet, Irodavezető Asszony tájékoztatása után elfogadásra javasolták a vagyonkezelési
szerződést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság és
az ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Azért szükséges a
vagyonkezelői szerződés megkötése, mert a 449 hrsz-ú ingatlan, és a városban működő
középiskolában lévő ingóságok egy része Biharkeresztes város tulajdonában vannak, és a
tárgyi feltételek továbbra is biztosítva legyenek az iskolában.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, hosszú időn keresztül még a középfokú intézmény
fogja hasznosítani ezeket a dolgokat. Van létjogosultsága Biharkeresztesen a mezőgazdasági
jellegű képzésnek. Több olyan megkeresés érkezett vállalkozók részéről az utóbbi 1-2
hónapban, hogy mezőgazdasági végzettségű embereket keresnek. Bízik benne, hogy ez azt
jelzi, erősödik Biharkeresztesen a mezőgazdasági termelés, a termelők maguk is
megerősödnek, és egyre több embert tudnak majd foglalkoztatni. Eddig is megtett mindent a
Képviselő-testület annak érdekében, hogy folytatódjon a mezőgazdasági képzés, ezután is
meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy így legyen. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e a vagyonkezelői szerződést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui Szakképzési
Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
82/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui
Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.
Melléklet a 82/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozathoz:

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a
Biharkeresztes Város Önkormányzata
székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
képviseli: Barabás Ferenc polgármester
törzsszáma: 728405
adóigazgatási azonosító száma: 15728403-2-09
bankszámlaszáma: 60600211-11098508
statisztikai számjele: 15728403-8411-321-09
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.
képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató-helyettes
adószáma: 15830731-2-42
statisztikai számjele: 15830731-8412-312-01
mint Ellenjegyző,
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
képviseli: Pelyhéné Bartha Irén főigazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15831842-2-09
ÁHT azonosítója: 354439
statisztikai számjele: 15831842-8532-312-09
mint Átvevő (a továbbiakban: Centrum)
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(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb
ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési
intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1)
bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A
Rendelet 1.§ értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó
szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat átvételére 2015. július 1jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.
Az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja, alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az
intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes
vagyonkezelői jog illeti meg a szakképzési centrum fenntartóját.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4)
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a tan- és egyéb eszközöket,
felszereléseket –az átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat
átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az
adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig.
Az Sztv. 92/B. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól,
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadásátvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön.
A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának
szabályait az alábbiak szerint állapítják meg.
A szerződés tárgya
1.

Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyon kezelésbe veszi a
-

-

Biharkeresztes Város Önkormányzata tulajdonát képező,
Biharkeresztes belterület 449 hrsz-ú kivett 1,3502 ha beépítetlen
területet (kert). 1. sz. mellékletben a tulajdoni lap)
a Magyar Állam tulajdonában lévő 204 hrsz-ú ingatlanban
elhelyezett, az Önkormányzat tulajdonát képező ingó vagyon (2.
sz. melléklet: vagyonkezelésbe adott ingó vagyon)
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2.

A Centrum az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezteti. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt
ingatlanokra a Centrum vagyonkezelői joga bejegyzésre kerüljön. Az Önkormányzat
jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Centrumot, hogy az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel
képviselje az illetékes Földhivatal előtt.
Felek Jogai és kötelezettségei

3. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az
intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott
feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az
Önkormányzat– a Centrummal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást
követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények
lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja, a használat arányos felmerülő
költségek megtérítése mellett.
4.

A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi,
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és
módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.

5.

A Centrumot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti
meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz
történő hozzájárulást.

6.

Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások
betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások
jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni
hasznait.

7.

Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
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8.

A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő a jogszabályok
alapján a Centrumot terhelő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a
vagyonvédelemről.

9.

A Centrum felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.

10. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja.
Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A
nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített
adat kivételével - nyilvánosak.
12. A Centrum a kezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
13. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről,
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
14. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.
15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme
költségnövekedést a Centrum köteles viselni.

miatt

bekövetkezett

kárt,

illetve

16. A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák
kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül attól, hogy a
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési
kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon
használójától elvárható magatartása nem volt felróható.
17. Az Önkormányzat a Centrumtól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-,
illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább
folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
18. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
19. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján
jogosult
a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
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b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást,
felújítást végezni.
20. A beruházás, felújítás értékét a Centrumnak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról
évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
21. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet
ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot
írásban tájékoztatni.
22. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, köteles azonban az eredeti
állapotot a szerződés megszűnésekor saját költségén helyreállítani.
23. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.
24. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat
ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is - 20 napon belül köteles az
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.
25. Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató
munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján
ellenőrzi a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a
vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) a Centrum kezelésében álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni Centrum képviselőjének
jelenlétében,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) a Centrum arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást,
információt kérni.
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá,
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.
A szerződés megszűnése
26. A szerződést Felek 2015. július 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés
megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.
27. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított
20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
28. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben
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található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrumot az
ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
29. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő
vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő
raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.
30. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.
31. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból
való törléséről a Centrum köteles gondoskodni.
Egyéb rendelkezések
32. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy
kiegészíteni.
33. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket
jelölik meg:
Önkormányzat: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
kubinyine.szilagyi.maria@biharkeresztes.hu
tel: 06-54-430-001/112
Centrum:

Papp Gábor főigazgató-helyettes
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
papp.gabor@berettyoujfaluiszc.hu

34. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Berettyóújfalui Járásbíróság, illetőleg a
Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
35. A szerződésre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Nkt., a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásai az irányadók.
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Vagyonkezelésbe adott ingatlan vagyon tulajdoni lapja
2. számú melléklet: Vagyonkezelésbe adott ingó vagyon
Jelen szerződés 7 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány
Átvevőt, 2 példány az Ellenjegyzőt és 2 példány Átadót illeti meg.
Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.
Kelt: Budapest, ………
A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem:
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……………………………………………
Palotás József
főigazgatói jogkörben eljáró
főigazgató-helyettes
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal
Ellenjegyző
………………………………………..

…………………………………………

pénzügyi ellenjegyző

jogi ellenjegyző

……………………………………………
Biharkeresztes Város Önkormányzata
képviseli: Barabás Ferenc
polgármester

……………………………………………
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
képviseli: Pelyhéné Bartha Irén
Főigazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyileg ellenjegyzem:

........................................................................
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető

……………………………………………
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Hagymásiné Szőke Katalin
főigazgató-helyettes

jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság tagjai megtárgyalták a napirendet,
megkapták a pályázati anyagot. Megállapították, hogy megfelelő, alapos, körültekintő,
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elérhető feladatokat fogalmaz meg. Az 1. határozat javaslatot javasolják elfogadásra,
támogatják Szabóné Dr. Végh Annamária pályázatát és vezetői megbízását.
Kubinyiné Szilágyi

Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerületének Igazgatója kérte, hogy a Képviselőtestület véleményezze a pályázatot. Jogszabály előírja, vezetői megbízás előtt ki kell kérni a
működtető önkormányzat véleményét is, ezért került az előterjesztés a Képviselő-testület elé.
Egyeztettek a határidőről, 30 napot kell biztosítani, ezen határidőn belül vannak.
Dani Béla Péter képviselő, igazgatóhelyettes: Tájékoztatást szeretne nyújtani a képviselők
számára. A tegnapi nap folyamán, a nevelő-testület, az alkalmazotti közösség véleményezte a
pályázatot, mindkét szervezet támogatásáról biztosította Szabóné Dr. Végh Annamáriát.
Barabás Ferenc polgármester: Elég terjedelmes pályázatot nyújtott be igazgató asszony,
hagyományos szerkezetben, helyzetelemzés szerepel benne. Vannak elképzelései. Nincs
könnyű helyzetben a Bocskai István Általános Iskola. A tanulói létszám folyamatosan
csökken, különösen az alsó tagozatban szembetűnő, felső tagozatban bővebb, a bojti gyerekek
egy része is ide jár. Szeretné, ha mára bojti iskola a keresztesi tagintézménye, akkor Bojt
esetében is valamennyi felsős tanuló a biharkeresztesi iskolát választaná. Igaz, hogy szabad
iskolaválasztás van. Vagy a másik megoldás az lehetne, ha a bojti közösség olyan döntést
hozna, hogy Szentpéterszeg tagintézménye legyen az iskola. Korrektebb lenne,
kiszámíthatóbb lenne. Elég költséges az iskola működtetése, jelentős összeggel hozzá kell
járulni. Nagyon kiszámíthatatlan, hány gyerek fog idejönni Biharkeresztesre. Ha lezárul a
választás folyamata, megbeszélést fog kezdeményezni a témában, ahol jelen lenne az
intézményvezető, a roma nemzetiségi önkormányzatok képviselői, a települések
polgármesterei, ahonnan a gyerekek Biharkeresztesre járna. Ennek a városnak szüksége van
egy állami iskolára, az az egészséges dolog, ha a két iskola úgy működik egymás mellett, ha a
tanulói létszám megoszlik, hogy mind a két iskola működőképes legyen. Nincsenek könnyű
helyzetben. Mindent megtesznek, hogy gyerekek megfelelő teljesítményt nyújtsanak.
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján javasolja a titkos szavazást, hiszen személyi
kérdésről van szó. Az előkészítés megtörtént, elkészültek a szavazólapok. A titkos szavazás
lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság látja. el.
Ismerteti a szavazólap tartalmát.

Szavazólap
Szabóné Dr. Végh Annamária Biharkeresztesi Bocskai István Általános
intézményvezetői beosztására vonatkozó pályázatát és magasabb vezetői megbízását,
támogatom

Iskola



nem támogatom 

Szavazni a négyzetbe tett „X” jellel lehet.
Érvénytelen a szavazat, ha egyik nézetben sincs, vagy mindegyik négyzetben van jelölés.
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…………….......
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola
intézményvezetői állására beérkezett pályázat véleményezésének szavazólapját a határozat
melléklete szerint fogadta el.
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.
83/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázat véleményezésének szavazólapját
a határozat melléklete szerint fogadta el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a 83/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozathoz:

Szavazólap
Szabóné Dr. Végh Annamária Biharkeresztesi Bocskai István Általános
intézményvezetői beosztására vonatkozó pályázatát és magasabb vezetői megbízását,
támogatom

Iskola



nem támogatom 

Szavazni a négyzetbe tett „X” jellel lehet.
Érvénytelen a szavazat, ha egyik nézetben sincs, vagy mindegyik négyzetben van jelölés.
…………….......
Barabás Ferenc polgármester: A titkos szavazás idejére szünetet rendel el, felkéri az ügyrendi
bizottságot a szavazás lebonyolítására.
Szünet után.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
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Gyökös Zoltán szavazatszámláló bizottság elnöke: A bizottság elvégezte a munkáját,
lebonyolították a szavazást. Megszámolták a szavazólapokat. Az urnában összesen 6
szavazólap volt. Minden szavazólap érvényes volt, négyen támogatták, ketten nem támogatták
Szabóné dr. Végh Annamária megbízását. A szavazás érvényes, és eredményes volt.
Előterjesztés szerinti 1. határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Szabóné dr. Végh Annamária Biharkeresztes, Alkotmány u. 21. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői beosztás betöltésére
irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. április 28.
Barabás Ferenc polgármester:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 2 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
84/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői állására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Szabóné dr. Végh Annamária Biharkeresztes, Alkotmány u. 21. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői beosztás betöltésére
irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.

9. Különfélék
K/1.

Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető
támogatás benyújtásáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, javasolják elfogadásra pótigény benyújtását a Képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
85/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

K/2.

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 31.

Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának
elfogadásáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Mindkét bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Látszik a beszámolóban, hogy pozitívan zárta az
évet a Zrt. Emlékszik arra, amikor aggodalommal tekintettek a rezsicsökkentésre. Az
eredmény az ő munkájukat dicséri.
Barabás Ferenc polgármester: Jó döntés volt, amikor a Debreceni Vízmű Zrt-hez csatlakozott
a település. Erős lábakon álló szolgáltatóról van szó. Azt tudni kell, hogy Debrecen város 200
ezer lakosságszámot meghaladó, sokkal hatékonyabban lehet a szolgáltatást nyújtani, mint
ahol hatalmas távolságok vannak az ingatlanok között. A közműadó sokkal kevesebb, mint
Biharkeresztes esetében, azt nem az önkormányzatnak kell megfizetni. Ha felmerül valakiben,
miért nem csökkentik a vízdíjat, az teljesen független a Zrt-től. A víz- és csatornadíjat az
Energetikai Hivatal javaslatára a Miniszter határozza meg. Örülni kell, hogy nyereség van, azt
fejlesztésre fordítják. Itt Biharkeresztesen is lehet látni szerviz autókat, végeznek szavatossági
munkákat, hogy folyamatos legyen a szolgáltatás. A szennyvízcsatorna esetében van egy 2
km-es szakasz, a régi részt, folyamatosan cserélik. Előbb-utóbb szükségessé válik az ivóvíz
esetében az eternit csövek cseréje is. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete, mint részvényes megtárgyalta a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2015. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. által meghatározott
2015. évre vonatkozó beszámolóját:
30.089.880 E Ft mérleg főösszeggel
267.401 E Ft adózott eredménnyel
120.132 E Ft osztalék kifizetése mellett
147.269 E Ft mérlegszerinti eredmény tartalékba helyezése összegekkel
elfogadja
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 3.339 E Ft összegű éves
prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy
meghatalmazottat, hogy a 2016. május 6. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó közgyűlésen
a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 6.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
86/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete, mint részvényes
megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság
közgyűlése számára előterjesztett 2015. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót
(éves beszámoló).
A képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az
előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. által
meghatározott 2015. évre vonatkozó beszámolóját:
30.089.880
267.401
120.132
147.269

E Ft mérleg főösszeggel
E Ft adózott eredménnyel
E Ft osztalék kifizetése mellett
E Ft mérlegszerinti eredmény tartalékba helyezése összegekkel
elfogadja

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 3.339 E Ft összegű éves
prémiumával és annak járulékai kifizetésével egyetért.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert,
vagy meghatalmazottat, hogy a 2016. május 6. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 6.
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K/3.

Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete tagsági
jogviszonyának megszüntetéséről

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság javasolja, hogy lépjen
ki az önkormányzat a szövetségből, mivel okafogyottá vált a tagság.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet, mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mely
szerint nem kívánnak tagja maradni az egyesületnek.
Barabás Ferenc polgármester: Valóban egy nem működő szervezetről van szó, egyetért a
bizottságok javaslatával. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván tagja maradni a Bihari
Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagsági jogviszony megszüntetésre
vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
87/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván tagja maradni a
Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
megszüntetésre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

K/4.

a

tagsági

jogviszony

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.

Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Mindkét határozati javaslat esetében az igen szavazatot támogatják.

27

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet, a pénzügyi és az ügyrendi bizottság mindkét határozati javaslat
esetében az igen javaslatot elfogadásra javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: Azt próbálják elérni, hogy a Zrt-ben meglévő vagyonukhoz
minél hamarabb hozzáférhessenek az önkormányzatok. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a bizottságok javaslatával, elfogadják-e az 1. határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy
a Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatokról a következőképpen
szavazzon:
13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a benne lévő tárgyi eszközök, szerszámok
további bérlésétől a TRV Zrt. elzárása érdekében intézkedést tegyen a TRV Zrt. által
összegszerűségben vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és bérleti díj tárgyában
fennálló jogvita rendezéséig.
IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 11.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
88/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati
javaslatokról a következőképpen szavazzon:
13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Labor C Épület és a benne lévő tárgyi eszközök,
szerszámok további bérlésétől a TRV Zrt. elzárása érdekében intézkedést tegyen a
TRV Zrt. által összegszerűségben vitatott követelésünk, és a bérleti jogviszony és
bérleti díj tárgyában fennálló jogvita rendezéséig.
IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 11.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok
javaslatával, elfogadják-e a 2. határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatokról a következőképpen
szavazzon:
14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérel és használatában meghibásodott gépek
javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé gondoskodjon.
IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 11.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
89/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármester, hogy a Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati
javaslatokról a következőképpen szavazzon:
14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező TRV Zrt. által bérel és használatában
meghibásodott gépek javítatásáról és továbbszámlázásáról a TRV Zrt felé
gondoskodjon.
IGEN / NEM

(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Határidő:

K/5.

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 11.

Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést,
támogatást kér az egyesület kiadványok elkészítéséhez. Javasolják, hogy 30 E Ft-tal
támogassa a Képviselő-testület az egyesületet a kiadvány létrehozásában.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére ………………………. Ft támogatást
nyújt 2016. évi költségvetése terhére.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek az „A”
határozati javaslattal, azzal, hogy 30.000 Ft támogatást nyújtsanak, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére 30.000 Ft támogatást nyújt 2016. évi
költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
90/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére 30.000 Ft támogatást
nyújt 2016. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

K/6.

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.

Előterjesztés Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése című kiírásra beadandó pályázat jóváhagyásához

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet. A pályázat
beadását mindenképpen javasolják, az önerő 0 %, bíznak a pályázat eredményes
elbírálásában.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete pályázatot nyújt be a
Területfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP 4.2.1-15 komponensű „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” felhívásra.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. április 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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91/2016. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete pályázatot nyújt be a
Területfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP 4.2.1-15 komponensű
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” felhívásra.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. április 28.

K/7. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy néhány téves információ
szárnyra kelt a városban, hogy nem került sor a szerződés aláírására, nem lesz az ipari parkból
semmi. Ez nem fedi a valóságot. A szerződést itt a képviselő-testület előző ülésén aláírták,
folyik a tervező munka. A cégnek van egy megnyert pályázata, természetesen időigényes a
megvalósítás. A kiviteli tervet engedélyeztetni kell, ígéretükhöz híven egy évben belül
elkészül a beruházás Az ez évi bérleti díjat meg is fizette a Bayer Construct Zrt. az
önkormányzat számára.
Biharkeresztesről a közúthoz megkereséssel fordultak, hogy a kerékpárúton lévő pollerek
balesetveszélyesek, ezt szüntessék meg. Hatáskör hiányában visszaküldték a levelet az
önkormányzathoz. Megtörtént az üzembe helyezés, semmiféle jogosultsága nincs, hogy
intézkedjen.
Ha a gépjárműveket ki akarják zárni a kerékpárútról, az országban többek között ez a polleres
forma is működik. Megnézték, mit lehetne tenni. A Kft. igazgatójával és műszaki
igazgatójával azt gondolták, hogy vásárolna a Kft. fényvisszaverő fóliákat, a teljes oszlopot el
fogják ezzel látni. Ezáltal, majd segíteni fog abban, hogy elkerüljék a baleseteket. Akik
kerékpárral járnak sportolni a városon kívül, meg fogják szokni, hogy vannak ilyen pollerek.
A műszaki ellenőrt is megkereste a felfestéssel kapcsolatosan. Jogszabályok azért vannak a
jogállamban, hogy azt tartsák be. El kell készíteni azt a kisfilmet, ami bemutatja, hogy milyen
közlekedési szabályokat kell betartani. Reméli ez a probléma is meg fog oldódni.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a játszóteret bekerítik, azért, hogy szűnjön meg ott a
kutyasétáltatás. Hiába rakták ki a tiltó táblákat, elvitték azokat.
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
31

