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önkormányzati rendelet
12/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelet
13/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelet
14/2016. (V. 27.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
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Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó
háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
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A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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A Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015.
évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról
A Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról
A Biztos Kezdet Gyerekház beszámolójának elfogadásáról

C2

A Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tőkeemeléséről
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Polgármesteri
Hivatal
Energetikai
korszerűsítésére
vonatkozó engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésére
az Egberstone Kft megbízásáról
Biharkeresztes, 3316 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – Búti
Lajos kérelmére
VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap anyagi
támogatásáról
A RomaNÖ tájékoztatójának elfogadásáról

Z1

C8

A Fehér Mályva HÖE anyagi támogatásáról

Z1

B4

C1

Határozatok:
103/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
104/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
105/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
106/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
107/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
108/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
109/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
110/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
111/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
112/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
113/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
114/2016. (V. 26.) BVKt
határozat
115/2016. (V. 26.) BVKt
határozat

A Lisztes Trans E. C.-nek történő gépbérleti
megfizetéséről
A városi gyermeknap anyagi támogatásáról

díj

C8

C2
C2

Z1
Z1

Z1
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-án –
csütörtök – 16 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, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Mohácsi Imre RomaNÖ - képviselő
Németh Ernőné bizottsági tag
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. 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 Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
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5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági
jelentésének elfogadására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
9. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft tőkeemeléséről
11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának tervező kiválasztására
12. Előterjesztés a Biharkeresztes 3316 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
13. Előterjesztés a VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
14. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
15. Előterjesztés a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület működési
támogatására
16. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 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 Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
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6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők
ellátási körzetének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
9. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft tőkeemeléséről
11. Előterjesztés a
kiválasztására

Polgármesteri

Hivatal

energetikai

felújításának

tervező

12. Előterjesztés a Biharkeresztes 3316 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
13. Előterjesztés a VII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
14. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
15. Előterjesztés a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület működési
támogatására
16. 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
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, 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: 2016. május 26.
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
103/2016. (V. 26.) 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. május 26.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Amint látható, még
az 5. hónapban is stabil a gazdasági helyezet. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek aggályaik. A
jövőre mutatóan vannak feltételezett aggályok. A TOP-s pályázatok egyszerre lettek kiírva, az
előkészítésük azonos időpontban van, szakemberek végezhetnek el csak különböző tervező
munkákat, közbeszerzés lebonyolítását. Az ipari park pályázatát úgy kellett elkészíteni, hogy
március elején még szántóföld volt, költségei is voltak, minden remény megvan arra, hogy
saját erőből a szükséges költséget biztosítani tudják. A befizetett iparűzési adó csak fejlesztési
kiadásokra fordítható, úgy tűnik az fedezni fogja. Államtitkár úr ígéretet tett arra, hogy plusz
támogatást biztosítanak, hogy minél több munkahely szülessen Biharkeresztesen, ez az ígéret
komoly ígéret volt, a napokban kérték ezt a támogatást, reményeik szerint meg fogják kapni.
Egyetlen pályázatot sem kell visszamondani azért, hogy nem tudják biztosítani a szükséges
önrészt. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. 05. 26
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
104/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. 05. 26

3. Előterjesztés
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat 2015.
évi
költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
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Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2015.
évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Mind a bevételi, mind a kiadási oldalt módosítani kellett, az
előterjesztés tartalmazza, mely sorokat érintette.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítását
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvényben rögzítettek figyelembevételével az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

99 707 E Ft-tal
99 707 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

1 513 312 E Ft-ban
1 715 361 E Ft-ban
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a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés
felhalmozási

202 049 E Ft-ban108 054 E Ft
93 995 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú bevételt:

211 314 ezer Ft-ban,

-

felhalmozási célú kiadást:

305 309 ezer Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

271 426 ezer Ft-ban,

- felújítások összegét

33 883 ezer Ft-ban,

-

egyéb felhalmozási kiadás

-

a működési célú bevételt:

1 301 998 ezer Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 410 052 ezer Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

0 ezer Ft-ban,

604 031 ezer Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

126 870 ezer Ft-ban,

- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

308 242 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

310 596 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

60 313 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

110 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
(3)

A költségvetési létszámkeretet 110 főben állapítja meg.”
2. §

(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 1/4 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
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3. §
(1)

Ez a rendelet 2016. május 28. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. május 27. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2015.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Kötelező tartalommal kell elkészíteni a zárszámadási
rendeletet. Intézményenként is számot kell adni a 2015. évi bevétel teljesítéséről. Látható a
szöveges előterjesztés, melyet ismertet. 2015-ben sem fejlesztéshez, sem működéshez nem
kellett hitelt felvenni. Szoros és gazdaságos gazdálkodást folytattak. Maradvánnyal tudtak
zárni, ez a maradvány szolgál a megkezdett pályázatok önrészére.
Barabás Ferenc polgármester: A 2015. évi költségvetési év során miden kötelező és önként
vállalat feladatot biztosítani tudtak, az önkormányzat vagyona 2015-ben is növekedett. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezetet.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 452 450 E Ft Költségvetési bevétellel
1 448 229 E Ft Költségvetési kiadással
222 498 E Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
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(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,7.1.,7.2.,7.3.,7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1.,8.2
8.3.,9.1.,9.2.,9.3.,10.1,10.2.,10.3,11.1.,11.2,11.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 28. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 27. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat 2016.
évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag támogatja a
rendelet módosításának elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Két okból szükséges módosítani a 2016. évi költségvetést.
Az előlegeket a munkaügyi központtól megkapták, nagy összegű támogatásról van szó. A
másik indok, a szociális társuláson belül 1 fő továbbfoglalkoztatása, bér és járulékai miatt, a
házi segítségnyújtás feladaton a bojti önkormányzat területén. Bojt önkormányzata biztosítja a
hozzájárulást, kevesebb dologi kiadást terveznek, egy főt tud foglalkoztatni a település ebben
a költségvetési évben erre a feladatra.
Barabás Ferenc polgármester: Fontos feladata az önkormányzatnak a közfoglalkoztatás, ezért
komoly munkát kell mindenkinek végezni. Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításával.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvényben rögzítettek figyelembevételével az 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

63 246 E Ft-tal
63 246 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
(4)

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

1 057 463 E Ft-ban
1 162 691 E Ft-ban
105 228 E Ft-ban
17 619 E Ft
87 609 E Ft

(5)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú bevételt:

2 192 ezer Ft-ban,

-

felhalmozási célú kiadást:

89 801 ezer Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

59 825 ezer Ft-ban,

- felújítások összegét

29 976 ezer Ft-ban,

-

egyéb felhalmozási kiadás

-

a működési célú bevételt:

1 055 271 ezer Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 072 890 ezer Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

0 ezer Ft-ban,

415 069 ezer Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

101 934 ezer Ft-ban,

- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

227 485 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

278 728 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

49 674 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

112 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 112 főben állapítja meg.”
2. §
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2016. május 28. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. május 27. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok,
fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag támogatja a
rendelet elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Bizottsági üléseken is már elhangzott, hogy a tervezet
elkészítésének oka a Kormányhivatal felhívása volt. Ebben a felhívásban tette kötelezővé a
rendelet felülvizsgálatát. A tervezet lakosságot érintő dolgot nem tartalmaz. Csupán annyiban
módosul, hogy az eddig határozatban fogalmazta meg a Képviselő-testület a védőnői
körzethatárokat, az iskola-egészségügyi körzeteket, ezek beépülnek a rendeletbe. A rendelettervezet a módszertani intézetnek megküldésre került, megfelelőnek találta. A rendelet
megalkotásával eleget tesz a Képviselő-testület a felhívásnak.
Barabás Ferenc polgármester: A körzethatárok nem változtak, a házi orvosokkal, a
fogorvossal, a védőnőkkel az egyeztetés megtörtént, mindenki elfogadta.
Egy dolgot szeretne még egyszer tisztázni, bizottsági ülésen már beszéltek róla. Megüresedett
egy védőnői álláshely, a pályázatot meghirdették, különböző határidők tartoznak az
eljárásrendhez. Téves információ kering a városban. A második kiírásra érkezett pályázat,
ismerteti a levelet. Tóth Éva benyújtotta a pályázatát, hiánypótlásra volt szükség, amit
megküldött. Időpont egyeztetést végeztek. Mielőtt el kellett volna jönni, előzőleg felhívta az
irodavezetőt, hogy nem fog eljönni. Arra hivatkozott, hogy a nyíregyházi főiskolára járnak a
gyerekei, és neheztelnének rá, ha ilyen messzire költözne.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Biharkeresztes Város Önkormányzata
közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok,
védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló rendelet-tervezettel.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti
ellátási körzetek, valamint az iskola egészségügyi körzet megállapítását az egészségügyi
alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Biharkeresztes Város közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi, és
fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Biharkeresztes Város Önkormányzatával
területi ellátási megállapodást kötöttek, valamint a védőnői ellátást, és az iskola-egészségügyi
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és az e rendeletben meghatározott egészségügyi
alapellátást igénybe vevőkre.
Háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
3. §
(1) A kialakított felnőtt háziorvos körzetek száma: 3 db, területi kimutatásukat, és
körzetbontásukat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A házi gyermekorvosi tevékenységet a háziorvosok látják el saját körzetükben, melynek
körzetbontása megegyezik az 1. számú mellékletben meghatározottakkal.
(3) A fogorvosi szolgáltatást tekintve Biharkeresztes város közigazgatási területe egy körzetet
alkot. Az ellátást Biharkeresztes Város Önkormányzata a Dr. Kurkó Fogászati Bt. – vel kötött
feladat-ellátási szerződés útján látja el.
(4) Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete három védőnői körzetet
kialakítva látja el a védőnői feladatokat. A körzetek lehatárolását, területi leírását a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete három iskola-egészségügyi
körzetet alakít ki, melynek leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Ügyeleti ellátás
4. §
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Az ügyeleti ellátás tekintetében Biharkeresztes egy körzetet alkot, melyet az önkormányzat
Biharkeresztes város közigazgatási területén az Orvosi Ügyelet Kft. útján biztosít.

Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Biharkeresztes város közigazgatási területén
működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről
szóló 13/2002. (VII. 15.) HÖR. számú rendelete.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Biharkeresztes, 2016. május hó 27. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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1. számú melléklet a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi körzetek

Körzet
száma
1.

Háziorvos neve
Dr. Békési László

Telephelye

Településrész

Biharkeresztes,

Ady páratlan, Akác, Arad, Béke 1-2,
Bethlen, Füzes, Hunyadi, Kinizsi,
Kolozsvári, Kossuth, Kölcsey, Nap,
Osváth, Wesselényi utcák

Ady Endre u. 3-5.

2.

Dr. Varga Béla

Biharkeresztes,
Ady Endre u. 3-5.

3.

Dr. Pólya Imre

Biharkeresztes,
Ady Endre u. 3-5.

Ady páros, Arany, Árpád, Bem,
Bessenyei, Bocskai Damjanich,
Deák, Hősök tere, Irinyi, Jókai,
Kazinczy, Liszt, Petőfi, Rákóczi,
Sallai, Szabó Pál, Szacsvay páros,
Széchenyi u . 2-108, 1-115, Toldi,
Vas Gereben, Zöldmező utcák
Alkotmány, Béke 3., Dobó, Hunyadi
14-17., József Attila, Nagy Sándor,
Nagyvárad,
Szacsvay
páratlan,
Széchenyi 110-től és 117-től,
Szigligeti, Tamási Áron, Táncsics,
Vörösmarty utcák
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2. számú melléklet a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Védőnői körzetek

Körzet
száma

Védőnő neve

1.

Nagy Erika

2.

Csizmadia Tímea

3.

Szarvas Brigitta

Településrész
Ady páros, Arany, Árpád, Bem,
Bessenyei, Bocskai Damjanich,
Deák, Hősök tere, Irinyi, Jókai,
Kazinczy, Liszt, Petőfi, Rákóczi,
Sallai, Szabó Pál, Szacsvay páros,
Széchenyi u . 2-108, 1-115, Toldi,
Vas Gereben, Zöldmező utcák
Ady páratlan, Akác, Arad, Béke 1-2,
Bethlen, Füzes, Hunyadi, Kinizsi,
Kolozsvári, Kossuth, Kölcsey, Nap,
Osváth, Wesselényi utcák
Alkotmány, Béke 3., Dobó, Hunyadi
14-17., József Attila, Nagy Sándor,
Nagyvárad,
Szacsvay
páratlan,
Széchenyi 110-től és 117-től,
Szigligeti, Tamási Áron, Táncsics,
Vörösmarty utcák
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3. számú melléklet a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Iskola-egészségügyi körzet

Körzet
száma

Orvos neve

Intézmény

1.

Dr. Békési László

Biharkeresztesi
Bocskai
István
Általános Iskola 1-4. évfolyam,
Gárdonyi
Zoltán
Református
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

2.

Dr. Varga Béla

3.

Dr. Pólya Imre

Biharkeresztesi
Bocskai
István
Általános Iskola 5-8. évfolyam,
Berettyóújfalui SZC Bocskai István
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
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7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára, közhasznúsági jelentésének elfogadására
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 a napirendet,
Ügyvezető úr összefoglalta a beszámolóban foglaltakat, a Felügyelő Bizottság véleményét
meghallgatva, a bizottság úgy döntött, hogy egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Szalóki János ügyvezető: Ismerteti az előterjesztésben szereplő eredményeket számokban.
+1.646 eFt mérlegszerinti eredmény keletkezett.
Barabás Ferenc polgármester: A Kft az elvárásnak eleget tett, miután 2014. évet is
eredménnyel zárták, hasonlóan 2015-öt is. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 6.625 eFt
nettó árbevétellel, 59.934 eFt egyéb bevétellel és 1.646 eFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi
jogait gyakorlója) kijelenti, hogy a 2015. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2015. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg
Ary Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. május 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
105/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság
jóváhagyásával – 6.625 eFt nettó árbevétellel, 59.934 eFt egyéb bevétellel és 1.646 eFt
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
tulajdonosi jogait gyakorlója) kijelenti, hogy a 2015. évi üzleti évben kifejtett
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét elismeri és 2015. év vonatkozásában
felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg Ary Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 26.
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8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési
tevékenységéről szóló beszámolójára

Kft.

2015.

évi

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 a napirendet, az
előző ponthoz hasonlóan, Ügyvezető úr röviden összefoglalta, a Felügyelő Bizottság
véleményét meghallgatva, a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szalóki János ügyvezető: A cégnek vesztesége keletkezett, az Ady E. u. 3-5. szám alatt
fűtéskorszerűsítést végeztek az ősszel, ennek ellenére a Kft pénzügyi és gazdasági helyzete
stabil.
Barabás Ferenc polgármester: A fűtéskorszerűsítés pozitív hatása ebben az évben fog
jelentkezni, gazdaságosabban tudják ellátni a feladatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. 2015. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 13.789 eFt nettó
árbevétellel és -660 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tulajdonosi jogait
gyakorlója) kijelenti, hogy a 2015. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2015. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg
Ary Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
106/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2015. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával –
13.789 eFt nettó árbevétellel és -660 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tulajdonosi jogait
gyakorlója) kijelenti, hogy a 2015. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2015. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§)
állapít meg Ary Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 26.

9. Előterjesztés
beszámolóra

a

Biztos

Kezdet

Gyerekház

tevékenységéről

szóló

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a köznevelési
bizottság tárgyalta. A Gyerekház-vezető az ülésen jelen van. Kéri, mondják el véleményüket,
tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság megtárgyalta a
beszámolót a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről. A beszámoló igen bőséges, alapos
minden részletre kiterjedő, minden tevékenységet, adatot tartalmaz, ami mutatja hogyan is
működik a gyerekház. A bizottság megállapította igen színes programokat biztosítnak, ezáltal
gazdagodott Biharkeresztes. A bizottság dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolót.
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Köszönti az ülés résztvevőit. Nem kívánja
kiegészíteni a beszámolót, kérdésekre szívesen válaszol.
Barabás Ferenc polgármester: Hogyan alakul az utóbbi időben a hátrányos helyzetű és
kevésbé hátrányos helyzetű roma szülők érdeklődése a programok iránt, amit a gyerekházban
biztosítanak? Komoly tevékenységet folytatnak, amit az egész város élvezhet, az eredményét
nem egyik napról a másikra fogják látni, hosszútávon igazolódik. Az anyagi helyzet, az
összetétel alakulása nem egyforma. Azok a gyerekek, akiknek a szolgáltatást biztosítja a
gyerekház, mire felnőttek lesznek, reméli és bízik benne, hogy itt fognak dolgozni
Biharkeresztesen, olyan munkához, keresethez jutnak, amiből a családjukat el tudják tartani.
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Kicsit nehézkes a bevonása a roma családoknak,
rendszeresen kellene járniuk. Ez az év az, amikor legkevesebb roma család jár a gyerekházba.
Vannak, akik bölcsődébe kerültek. Elég sok az a család, ahol az anyukák közmunkán vannak,
és az apukák maradtak otthon. A minden gyerek lakjon jól alapítvány támogatását ők osztják,
ezt köszönik, így bejönnek a családok és látják, mit dolgoznak, milyen lehetőségek vannak.
Első alkalommal az anyukák jönnek, második alkalommal, a gyerekükkel. Bízik benne, hogy
rendszeres látogatóik lesznek, nehéz bevonzani őket. Felvették a kapcsolatot a baptista
lelkésszel, a gyülekezetbe sok roma család jár. Folyamatosan tartják a kapcsolatot, fognak
közösen családlátogatásra járni. Bízik benne, hogy alakulni fog, 22 roma család van,
valószínüleg 13 el fog kerülni, szeptembertől még kisebb gyerekek fognak jönni.
Barabás Ferenc polgármester: A beszámolóból kiolvasta, nem véletlenül tette fel a kérdést. A
roma képviselők sokat tudnának segíteni a dolgozóknak, olyan vonatkozásban meggyőzni
azokat, akik nem akarnak járni.
Mohácsi Imre RomaNÖ-képviselő: Az a baj, hogy nem is akarnak menni.
Barabás Ferenc polgármester: Továbbra is az kérése a nemzetiségi önkormányzat
képviselőihez, segítsék, hogy a gyerekek eljussanak a gyerekházba.
Gyökös Zoltán képviselő, irodavezető: Mint előző fenntartó elmondja, hogy Komádiban csak
roma családok járnak, a szerencsés az lenne, ha a pozitív mintákat egymástól, nemcsak a
dolgozóktól vennék. Többen bölcsisek lettek, ovisok lettek, minél nagyobb számban kellene
őket bevonzani. Furcsa, hogy az apukák vannak a gyerekekkel, nem pozitív példa. A Komádi
példa sem jó, közepes megoldás kellene. A felszereltség jó, minden van, nyáron lesz pályázat
eszközfejlesztésre.
Semlyényiné Mizák Ágot alpolgármester: Ősszel lesz változás, a facebook-os tevékenységet
jónak tartja, a csomag révén is el tudják elérni a családokat. Most is hall olyanokról, akik már
nem tagok, de még odajárnak mosni. Nagyon nagy segítség, biztatnak mindenkit. A közösségi
házba sok roma gyerek jár be.
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Barabás Ferenc polgármester: Aki ebben tud segíteni, segíteniük kell, minden feladatot a két
főnek kell ellátni. A bevonzás az, amiben segíteni tudna a nemzetiségi önkormányzat, az első
kimozdulás a nehéz.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2016. év
1-5. hónapjának tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 26.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2016. év
1-5. hónapjának tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
107/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház
2016. év 1-5. hónapjának tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 26.

10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft tőkeemeléséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatja a Kft
tőkeemelését, a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Szalóki János Szabolcs ügyvezető: A Kft-t az önkormányzat 500 eFt-os jegyzett tőkével
alapította meg, jogszabályok haladékot adtak a tőkeemelésre. A mérleg elfogadásakor, most
látták indokoltnak, 3 MF-ra emelkedik a jegyzett tőkéje a Kft-nek.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat
100%-os tulajdonlásával működő Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
- a továbbiakban a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiben foglaltak szerint működik
tovább.
-törzstőkéjét 500.000.- Ft-ról 2.500.000.- Ft apporttal felemeli 3.000.000.- Ft-ra, azaz
hárommillió forintra oly módon, hogy törzstőke-emelésként a mai napon az alábbi nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat (apport) bocsátja a Társaság rendelkezésére:
 a) megnevezése: Biharkeresztes 1576/12 hrsz. alatt felvett, „beépítetlen
terület” művelési ágú, 860 nm alapterületű belterületi ingatlan, amely
ténylegesen 4110 Biharkeresztes, belterület, 1576/12 hrsz. alatt található,
értéke: 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint,
 b) megnevezése: Biharkeresztes 1546 hrsz. alatt felvett, „beépítetlen terület”
művelési ágú, 2251 nm alapterületű belterületi ingatlan, amely ténylegesen
4110 Biharkeresztes, belterület, 1546 hrsz. alatt található, értéke: 1.600.000 Ft,
azaz egymillió-hatszázezer Forint.
A Képviselő-testület a fenti nem pénzbeli betét (apport) értékét elfogadja, és azokat a mai
napon a Társaság birtokába és tulajdonába adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. elektronikus kézbesítési címét (ary.zsolt7@gmail.com) törli és a Társaság elektronikus
kézbesítési címét az alábbiak szerint határozza meg: szabolcssz77@gmail.com .
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a fentiek alapján
ezen határozat mellékletét képező formában módosítja a társaság alapító okiratát és elfogadja
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a fenti adatváltozásra
vonatkozó minden dokumentumot a Képviselő-testület képviseletében aláírjon és az
Önkormányzatot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtt teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
108/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat
100%-os tulajdonlásával működő Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
- a továbbiakban a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiben foglaltak szerint működik
tovább.
-törzstőkéjét 500.000.- Ft-ról 2.500.000.- Ft apporttal felemeli 3.000.000.- Ft-ra, azaz
hárommillió forintra oly módon, hogy törzstőke-emelésként a mai napon az alábbi nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat (apport) bocsátja a Társaság rendelkezésére:


a) megnevezése: Biharkeresztes 1576/12 hrsz. alatt felvett, „beépítetlen
terület” művelési ágú, 860 nm alapterületű belterületi ingatlan, amely
ténylegesen 4110 Biharkeresztes, belterület, 1576/12 hrsz. alatt található,
értéke: 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint,
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b) megnevezése: Biharkeresztes 1546 hrsz. alatt felvett, „beépítetlen terület”
művelési ágú, 2251 nm alapterületű belterületi ingatlan, amely ténylegesen
4110 Biharkeresztes, belterület, 1546 hrsz. alatt található, értéke: 1.600.000 Ft,
azaz egymillió-hatszázezer Forint.

A Képviselő-testület a fenti nem pénzbeli betét (apport) értékét elfogadja, és azokat a mai
napon a Társaság birtokába és tulajdonába adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. elektronikus kézbesítési címét (ary.zsolt7@gmail.com) törli és a Társaság elektronikus
kézbesítési címét az alábbiak szerint határozza meg: szabolcssz77@gmail.com .
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a fentiek alapján
ezen határozat mellékletét képező formában módosítja a társaság alapító okiratát és elfogadja
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a fenti adatváltozásra
vonatkozó minden dokumentumot a Képviselő-testület képviseletében aláírjon és az
Önkormányzatot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtt teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 26.

11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának tervező
kiválasztására
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 a napirendet, a
három beérkezett árajánlatot megvizsgálva az Egberstone Kft. megbízását javasolja elfogadni.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal Energetikai
korszerűsítésére vonatkozó engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésére megbízási
szerződést köt …………………………………………………………………………………..
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester,
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, nyertes lesz a pályázat. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az Egberstone Kft megbízásával, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal Energetikai
korszerűsítésére vonatkozó engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésére megbízási
szerződést köt az Egberstone Kft. (4025 Debrecen, Piac u. 53. 1/4.) – vel.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
109/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal
Energetikai korszerűsítésére vonatkozó engedélyes szintű tervdokumentáció
elkészítésére megbízási szerződést köt az Egberstone Kft. (4025 Debrecen, Piac u. 53.
1/4.) – vel.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

12. Előterjesztés a Biharkeresztes 3316 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottsági tag: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az ingatlan
értékesítését az értékbecslő által javasolt áron.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Mint ahogyan bizottsági ülésen hangsúlyozta, nem anyagi
probléma miatt értékesítik az ingatlant. Ez a terület gyakorlatilag évek óta használaton kívül
van, úgy gondolja érdemes hasznosítani. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján megtárgyalta a
Biharkeresztes, 3316 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy
az önkormányzati tulajdonú Biharkeresztes 3316 hrsz. alatt felvett szántó művelési ágú, 3719
m2 területű, 9,04 AK értékű zártkertet 497.200 Ft-ért értékesíti Buti Lajos Biharkeresztes,
Arany J. u. 21. sz alatti lakos részére.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és valamennyi szükséges
jognyilatkozat megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. június 30.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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110/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról,
a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján
megtárgyalta a Biharkeresztes, 3316 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést, és úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú Biharkeresztes 3316
hrsz. alatt felvett szántó művelési ágú, 3719 m2 területű, 9,04 AK értékű zártkertet
497.200 Ft-ért értékesíti Buti Lajos Biharkeresztes, Arany J. u. 21. sz alatti lakos
részére.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és valamennyi
szükséges jognyilatkozat megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. június 30.

13. Előterjesztés a VII. Határok Nélküli Motoros
támogatására

és Családi Nap

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 megtárgyalta a napirendet, az
előterjesztésben foglaltak szerint 100 Ft támogatás biztosítását javasolják a motoros
találkozóra. Évek óta látják nagy érdeklődés mutatkozik a program iránt, ezért az
önkormányzat is támogatja a rendezvényt.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egyesület elnöke: Köszönik a támogatást, reméli,
megszolgálják, és az időjárás is kegyes lesz. Ezúton is mindenkit meghívnak a rendezvényre.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
együttműködési megállapodással, elfogadják-e az alábbi határozati javaslastot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község Önkormányzat
részére a 2016. június 10. és 11. napján megrendezésre kerülő, VII. Határok Nélküli Motoros
és Családi Nap lebonyolításához 100.000 Ft támogatást biztosít 2016. évi költségvetése
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. június 11.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
111/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község
Önkormányzat részére a 2016. június 10. és 11. napján megrendezésre kerülő, VII.
Határok Nélküli Motoros és Családi Nap lebonyolításához 100.000 Ft támogatást
biztosít 2016. évi költségvetése terhére.
27

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. június 11.

14. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők megkapták. Az elmúlt testületi
ülésen a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői nem voltak jelen, így nem tudták
kiegészíteni a tájékoztatót, most tűzték napirendre, írásban kiküldésre került a képviselők
részére.
Mohácsi Imre RomaNÖ-képviselő: A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni.
Barabás Ferenc polgármester: Az elnök telefonon ígéretet tett, de mégsem tud jelen lenni az
ülésen. Kiegészítették a tájékoztatót, a dokumentumokat elő vették a kollégák. A kritikát az
elnök felé meg kellene fogalmazni.
Dani Béla Péter képviselő, igazgatóhelyettes: A beszámolóban is szerepel, hogy a kisebbségi
önkormányzat kapcsolatot tart az általános iskolával, köszöni a támogatást és roma irodalom
órák színesebbé tételéhez nyújtott segítséget.
Zsilinyi László képviselő, tanár: A gimnáziumban lévő képzésekről tájékoztatják a fiatalokat,
kéri propagálják.
Mohácsi Imre RomaNÖ-képviselő: Nem vállalják fel a fiatalok a tanulást.
Barabás Ferenc polgármester: Nagy a tehetetlenség, ki kellene mozdítani ebből a helyzetből
az embereket, de ezt csak közös erővel lehet. Elmondja, helytelen berendezkedni
közfoglalkoztatásra. Vállalkozói szférában is el lehet helyezkedni. Hajdú-Bihar Megyében
munkaerőhiány van, Biharkeresztesen is, szakképzett, de nem csak szakképzett, hanem igazán
dolgozni akaró emberek jelentkezését várják a vállalkozók.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. május 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

28

112/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. május 26.
15. Előterjesztés a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
működési támogatására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a napirendet a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság belátva, hogy a Fehér
Mályva a biharkeresztesi hírnevet viszi, nemcsak a megyében, országos szinten is, 90 eFt-tal
javasolják támogatni működésüket.
Barabás Ferenc polgármester: Ez úton is gratulál a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület valamennyi tagjának. Versenyen vettek részt, kiváló aranyminősítést szereztek,
továbbjutottak országos versenyen fogják képviselni Biharkeresztes, önmagukat. Ezáltal
öregbítik Biharkeresztes hírnevét. Gratulál, és köszöni a kitartó munkát, amit a hagyományok
megőrzése tekintetében végeznek.
Átyinné Pénzes Emília egyesületi elnök: Köszönik az önkormányzat támogatását, sajnos
messze van Biharkeresztes, ahhoz hogy eljussanak önfeláldozás is kell, időben is. Az
egyesület tagjai lelkesek, odaadással, türelemmel, időt fáradtságot nem kímélve végzik
tevékenységüket. Köszönik szépen a támogatást, útiköltség térítésre fogják felhasználni, ha
megszavazza a testület.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület működési költségéhez 90.000 Ft támogatást nyújt, az Önkormányzat
2016. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
113/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér Mályva
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület működési költségéhez 90.000 Ft támogatást
nyújt, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 31.
29

16. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Lisztes Transz E.C.-nek történő gépbérleti díj megfizetéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A gépbérleti
szerződést bizottsági ülésen is tárgyalták. Az összegyűjtött betonhulladék értékesítését
célozták meg, helyben ledaráltatják, fel fogják használni útalap építésére. Árajánlatot kértek.
A Lisztes Transz rendelkezik ilyen géppel, órabérben állapodtak meg. Összesen 795 eFt-ba
kerül az önkormányzatnak. Lehetne értékesíteni a zúzalékot, de hasznosítani tudják az ipari
parknál az útépítéshez, meg fog térülni a költség. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Lisztes Trans E. C.vel
kötendő Gépbérleti szerződés tartalmát. A Képviselő-testület a szerződés megkötésével
egyetért, s hozzájárul a bruttó 795 020 Ft bérleti díj kifizetéséhez.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
114/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Lisztes Trans
E. C.vel kötendő Gépbérleti szerződés tartalmát. A Képviselő-testület a szerződés
megkötésével egyetért, s hozzájárul a bruttó 795 020 Ft bérleti díj kifizetéséhez.
Felelős:
Határidő:
K/2. Előterjesztés
támogatására

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 26.
az

Óvodás

Gyermekekért

Nevelési

Alapítvány

működési

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Évek óta
rendez az óvoda gyermeknapot, természetesen anyagi vonzata is van. Úgy gondolja, miután
városi gyermeknap, hozzá kellene járulni a civil szervezetek támogatására elkülönített
összegből. Javasolja, 60 eFt-ot biztosítsanak rendezvény lebonyolításához.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodás Gyermekekért Nevelési
Alapítvány számára a városi gyermeknap lebonyolításához 60.000 Ft támogatást nyújt, az
Önkormányzat 2016. évi. költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. május 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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115/2016. (V. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodás Gyermekekért
Nevelési Alapítvány számára a városi gyermeknap lebonyolításához 60.000 Ft
támogatást nyújt, az Önkormányzat 2016. évi. költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. május 31.

Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, óvónő: Köszönettel veszik az óvoda és a város
lakossága nevében a támogatást, az ugráló vár költségére fogják fordítani.
K/3. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megjelent egy pályázati
kiírás önkormányzati utak felújítására, a keret nagyon szűkös. Hátrányt jelent, hogy
Biharkeresztesen minden utca aszfaltozott. Beszéltek már róla, hogy a Nagyvárad utca
felújítását céloznák meg. A pályázatot előkészítik.
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt felszámolásával kapcsolatosan elmondja, hogy a
TRV használja több mint két éve a laboratóriumot. Bérleti díjat nem fizet, a gépparkot
használta, amikor elromlottak az eszközön, nem gondoskodtak a javításról, bevitték úgy,
ahogy volt a telepre. A részvényesek úgy döntöttek lépni kell az ügyben, a TRV költözzön ki,
próbálják meg értékesíteni a vagyont. A tegnapi nap folyamán Egyek Polgármesterétől kaptak
levelet, melyben azt kéri, változtassák meg a döntést. Mert nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a
TRV-hez tartozó önkormányzatok, a Debreceni Vízmű Zrt-hez tartozó települések nem
szolidárisak másokkal szemben. Azt gondolja, az akkori döntés jó volt, nem javasolja
megváltoztatni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Létavértes önkormányzata ugyan ilyen levelet kapott,
a Polgármester arra kéri a településeket, hogy ne változtassák meg döntésüket.
Barabás Ferenc polgármester: A TRV állami cég, elő tudja teremteni az összeget, hogy
megvásárolja az objektumot, a bérleti díjat fizessék meg. Örül, hogy Létavértes
megfogalmazta azt, hogy tartják a véleményüket. Létavértes olyan tulajdoni hányaddal
rendelkezik, ha néhányan mellé állnak, nem tudják módosítani a korábbi döntést.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a Képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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