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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 10-én –
szerda – du. 14:45 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás helyi képviselők
Kubinyiné Szilágyi Mária

irodavezető

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester,
Dani Béla Péter és Zsilinyi László képviselő

Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag
Sáfrány Géza bizottsági tag
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
3. Előterjesztés Szűcs György biharkeresztesi lakos kérelméről
4. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
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1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
3. Előterjesztés Szűcs György biharkeresztesi lakos kérelméről
4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságok együttes ülésén tárgyalták az
előterjesztést, az ügyrendi bizottság nem volt határozatképes. A pénzügyi és a köznevelési
bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a települési támogatásokról szóló rendelet
módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Az ügyrendi bizottság határozatképtelenség miatt nem élt
véleményezési jogával.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – 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, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat
által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő
rendeletet alkotja:
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1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik a pénzbeli települési támogatások a
döntés meghozatalát követő 20 napon belül vehetők fel a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal házipénztárából.”
2. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ (1) „Évente egyszer iskoláztatási támogatásra jogosult szülőjének kérelmére,
nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló vagy hallgató, aki legalább 5
éve biharkeresztesi állandó lakos, vagy 5 éve Biharkeresztesen tartózkodási hellyel
rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik, általános iskolai tanuló esetén
Biharkeresztesen jár iskolába.
(2) A támogatás összege:
a) Biharkeresztesen általános iskolába járó tanuló esetén 5.000 Ft
b) középiskolai tanuló esetén 8.000 Ft
c) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 13.000 Ft
(3) A támogatás iránti kérelem általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév augusztus
hónapjának 1. napjától augusztus 20. napjáig, felsőoktatási intézmény hallgatója
esetén a tárgyév szeptember 30. napjáig nyújtható be. A kérelemhez az általános
iskolai tanuló kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti
tanulói jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti
hallgatói jogviszony igazolást, illetve ezen igazolások hitelesített másolatát.
(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti intézményekben, iskolarendszerű
felnőttképzésben résztvevő tanuló jogosult a támogatás igénylésére.
(5) Nem részesülhet támogatásban a passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
felsőoktatási intézménybe járó hallgató.
(6) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 8 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt. Az általános iskolások és a középiskolások iskoláztatási
támogatásának kifizetése tárgyév augusztus hó 31. napjáig, a felsőoktatási
intézmények hallgatói támogatásának kifizetése tárgyév október hó 15. napjáig
történik.”
3. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 11/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 8 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt, az óvodáztatási hozzájárulás kifizetése tárgyév szeptember
hó 20. napjáig történik.
4. §
(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 11. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. augusztus 10. napján 10
órakor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
2. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságok együttes ülésén tárgyalták az
előterjesztést. A pénzügyi és a köznevelési bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra
javasolják a 1.A és a 2. számú határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, véleményeltérés nélkül
elfogadják-e a gördülő fejlesztési tervet, egyetértenek-e az előterjesztés 1. A számú alábbi
határozati javaslatával:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv fejezetét
a
BIHARKERESZTES_VIZ
megnevezésű
11-19956-1-001-01-15
és
BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-19956-1-001-01-13 azonosító kóddal rendelkező
vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan
véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre bocsátott
forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt
önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. augusztus 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
135/2016. (VIII. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv
fejezetét a BIHARKERESZTES_VIZ megnevezésű 11-19956-1-001-01-15 és
BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-19956-1-001-01-13 azonosító kóddal
rendelkező vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra
vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadja.
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A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre
bocsátott forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a
hiányt önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. augusztus 31.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§ (4)-(5) bekezdése
alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1214. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József vezérigazgató), mint
víziközmű szolgáltatót, hogy a Biharkeresztes ellátási területre BIHARKERESZTES_VIZ
megnevezésű 11-19956-1-001-01-15 és BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-199561-001-01-13 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2017-2031 évekre elkészítse, jóváhagyási
eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a jóváhagyási
eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. augusztus 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
136/2016. (VIII. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4110
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§
(4)-(5) bekezdése alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025
Debrecen, Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében
Ányos József vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Biharkeresztes
ellátási területre BIHARKERESZTES_VIZ megnevezésű 11-19956-1-001-01-15 és
BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-19956-1-001-01-13 kóddal ellátott
víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási,
valamint Beruházási Tervet a 2017-2031 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás
céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. augusztus 31.

3. Előterjesztés Szűcs György biharkeresztesi lakos kérelméről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
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Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az
előterjesztést, a pénzügyi és a köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Szűcs György kérelmét
és a Bessenyei utcai csapadékvíz elvezetésére, illetve a komplett árokrendszer tisztítására,
mélyítésére pályázatot kíván benyújtani anyagi lehetőségeihez mérten, de legkésőbb 2017ben. A pályázat benyújtásáig Biharkeresztes Város Önkormányzata gondoskodik a szükséges
karbantartási feladatok ellátásáról.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
137/2016. (VIII. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Szűcs György
kérelmét és a Bessenyei utcai csapadékvíz elvezetésére, illetve a komplett
árokrendszer tisztítására, mélyítésére pályázatot kíván benyújtani anyagi
lehetőségeihez mérten, de legkésőbb 2017-ben. A pályázat benyújtásáig
Biharkeresztes Város Önkormányzata gondoskodik a szükséges karbantartási
feladatok ellátásáról.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

4. Különfélék
K/1. Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra”
vonatkozó pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az
előterjesztést, a pénzügyi és a köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a pályázat
benyújtását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata részt vesz a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Programban, melyből két darab 150 négyzetméteres sportparkot kíván kiépíteni.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap
benyújtásával és projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. augusztus 15.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
138/2016. (VIII. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata részt vesz a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Programban, melyből két darab 150 négyzetméteres sportparkot kíván
kiépíteni.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati
adatlap benyújtásával és projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. augusztus 15.

K/2. Előterjesztés
benyújtásáról

a

„Hűtőkapacitások

növelésére”

vonatkozó

pályázat

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az
előterjesztést, a pénzügyi és a köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a pályázat
benyújtását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a hűtőkapacitása bővítése céljából kérelmet nyújt be
Belügyminisztériumhoz.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtásával
és projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. augusztus 22.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
139/2016. (VIII. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a hűtőkapacitása bővítése céljából kérelmet
nyújt be Belügyminisztériumhoz.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kérelem
benyújtásával és projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetése terhére biztosítja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. augusztus 22.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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