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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 23-án
(szerda) 17 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia
termében megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek:
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Boros Beáta művelődési ház vezető
Csizmadia Tímea védőnő
Dominák Csaba Debreceni Vízmű Zrt
Dr. Békési László háziorvos
Dr. Csige Imre Orvos Ügyelet Kft
Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet mentőállomás vezetője
Dr. Péter Sándor r.ezredes Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Feketéné Bartha Edit r. alezredes, Biharkeresztesi Rendőrőrs őrsparancsnoka
Kiss Józsefné intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Hatósági irodavezető
Nagy Erika védőnő
Pálfi Anikó járási hivatal vezetője
Pálfi Judit OTP Bank
Pércsiné Marosán Andrea Szivárvány Óvoda intézményvezető
Szabóné dr. Végh Annamária igazgató
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Venyige Csaba Debreceni Vízmű Zrt.

valamint

kb. 40 fő biharkeresztesi lakos

Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – köszönti az ülés részt vetőit,
meghívott vendégeket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7
megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, az ülést megnyitja.
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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 közmeghallgatási tájékoztatóra:









2.

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

Különfélék

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

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:









2.

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

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1.

Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:









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


Kérdések és válaszok

Barabás Ferenc polgármester: Felkéri az Orvos Ügyelet Kft jelen lévő képviselőjét
tájékoztatásra.
Dr. Csige Imre Orvos Ügyelet Kft: Tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy 2016. december 1.
napjától új diszpécserszolgálat működik. Eddig is működött, a mentőszolgálat fogadta a
bejövő hívásokat és megszűrte. A központi diszpécser számon érkező hívásokat december 1jétől saját diszpécserük fogadja Debrecenben. Jelenleg nincs állásfoglalás a mentőszolgálat
részéről, január-februárra ki fog alakulni, összhangban kell dolgozni. A mentőszolgálattal
nem új keletű a munkájuk, reméli pozitív irányú változás lesz.
Barabás Ferenc polgármester: Írásban érkezett kérdés: A felvető azt nehezményezi, hogy a
Vasútállomás melletti parkolóban sokszor 2-3 napig is ott áll egy-egy autó. A fejlesztés az
Értől- az Óceánig projekt keretében Uniós forrásból készült, ezért 5 évig nem tudják
szabályozni a parkolást. A településőrök sem tudják, nem lehet parkolási díjat bevezetni.
A másik felvetés az, hogy gépjárműadót nem minden biharkeresztesi fizet. Sajnos, csak
magyar rendszámmal ellátott gépkocsi után fizetnek, de azt nem tudják szabályozni, hogy aki
állandó biharkeresztesi lakos, az magyar rendszámú autóval rendelkezzen.
Újabb felvetés, hogy egyre több rokkantkocsi közlekedik, problémás a közlekedési morál.
Kérésük, hogy közlekedés céljából a kerékpárutat vegyék igénybe, ott a legkisebb a
balesetveszély.
A levélíró javasolja, hogy szervezzenek olyan napot, amikor a gyerekek gyalog mennek
iskolába. Jó ötletnek tartja, meg fogják próbálni tavasszal és ősszel 1-1 napot. Ezzel
kapcsolatosan az iskolát kérni fogják, hátha lesz eredménye.
Az állattartás szabályainak betartására hívja fel a figyelmet a felvető. Az önkormányzat nem
szabályozhatja az állattartást. Bizonyára emlékeznek, volt időszak, amikor a sertéstelep bűze
eluralkodott a városban. Tettek lépést ellene, ahhoz, hogy normalizálódjon a helyzet,
tulajdonosváltáskor három hónapra volt szükség.
Fűtési szezonban kellemetlen a nagymennyiségű kéményfüst, a felvető kéri, hogy tegyenek
ellene valamit. Ha mindenki betartja az együttélés szabályait, a környezetet legkevésbé
szennyezik. A Képviselő-testülettel meg fogja beszélni, mit kérhetnek a lakosságtól. A
szankciót kevésbé tartja eredményesnek.
Végül a levélíró azt javasolja, mozogjanak többet.
Kéri a jelenlévőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Pető Sándor helyi lakos: Örül az ipari park létesítésének, reméli a beruházás folyamatos lesz,
és egyre több embernek lesz munkahelye. A kerékpárút fejlesztése a temető irányában
szükséges lenne. A temetőbe vezető járdán nagy repedések vannak, a mozgáskorlátozott
elektromos bicikliknek beszorul a kereke, nagyon balesetveszélyes. Van-e tervbe oda a
kerékpárút építése?
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Zsuzsics János helyi lakos: A Széchenyi utcán legnagyobb mértékben az óvoda és a bölcsőde
előtt az úttesten nagyon nagy a vályúsodás. Tenni kell ellene valamit, mielőtt nagyobb baleset
történik.
Barabás Ferenc polgármester: Az Ipari Parkkal kapcsolatosan elmondja, hogy mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy betelepüljön. Az önkormányzat területe 9,6 ha, ez a terület
nem elegendő. Foglalkoztak a gondolattal, hogy felvásárolnak magánkézből termőföldet,
igazolni kell, hogy nemzetgazdasági érdeket szolgál. Az ingatlanokat fel kell értékeltetni. A
megállapított árnál magasabb összegért nem vásárolhatják meg. Arra nincs lehetősége az
önkormányzatnak. A szabályokat betartva megtörtént a felértékelés, megtették az ajánlatot,
amennyiben a tulajdonosok nem fogadják el, el fogják indítani a kisajátítást. Az elkerülő út és
a határ közelsége nagy jelentőséggel bír, egyre több céget vonz az ipari park. Fognak még
bővíteni, egy cég napelem parkot, egy cég kamion szervizt, egy vállalkozó hűtőházat szeretne
létesíteni, aki felvásárolná a zöldségféléket is. A kerékpárút bővítésével kapcsolatosan
elkezdték a terveztetést. A Toldi utca annyira leszűkül, hogy ott nem valósítható meg, a
Damjanich utca forgalma pedig alacsony. A temetőhöz sokkal fontosabb lenne a kivezetése,
mint az állomáshoz. Jogos a felvetés. A járdát megnézik a kollégái, ahol balesetveszélyes ki
fogják javítani.
A Széchenyi utca a Közút Zrt kezelésében van, javítása nagyon fontos. Fel kellene ezeket az
utakat újítani. Meg fogják a közúttal nézetni, ahol nagyon nagy a nyomvályú ott ki kell
javítani. Köszöni a felvetést.
Szántai Lászlóné helyi lakos: Gratulál a kitűzött célokhoz. A fúrt kutak bejelentésével
kapcsolatosan mi a határidő, és mi a módja?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A vízügyi hatóságnál a mai napon volt tájékoztató, ahol a
kollégája vett részt, idő hiányában nem tudtak még konzultálni a témában. Sok problémát fog
felvetni a kérdés, nem biztos, hogy jegyzői hatáskör lesz. Később tud részletes tájékoztatást
adni. 2018-ig kell bejelenteni, három együttes feltételnek kell megfelelni a fennmaradási
engedélyhez.
Barabás Ferenc polgármester: A Keresztesi Hírekben érthető tájékoztatást fognak közzétenni
a témában.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadjáke a közmeghallgatás tájékoztatóját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapcélok teljesüléséről, az
önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről,
városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról,
egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. november 23.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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197/2016. (XI. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapcélok teljesüléséről, az
önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről,
városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról,
egészségügyi alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. november 23.

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

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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