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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-én –
szerda – du. 14 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
Boros Beáta intézményvezető
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 a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők
ellátási körzetének megállapításáról
6. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
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7. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére
8. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének
elfogadására
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
10. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
11. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás módosítására
12. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal
megállapodás felülvizsgálatáról

kötött

együttműködési

13. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola részére a sportcsarnok használati díjának megállapításához
14. 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 a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők
ellátási körzetének megállapításáról
6. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
7. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére
8. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének
elfogadására
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
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10. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
11. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás módosítására
12. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal
megállapodás felülvizsgálatáról

kötött

együttműködési

13. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola részére a sportcsarnok használati díjának megállapításához
14. Különfélék
Tárgyal 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 írásban megkapták, kéri, tegyék
fel esetleges kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, el szeretné mondani, hogy a
tegnapi napon is találkozott a Bayer Zrt vezérigazgatójával. Megerősítette, amit korábban is
elmondott, hogy továbbra is eltökélt a szándékuk abban, hogy a második üzemüket is
Biharkeresztesre fogják telepíteni. Tájékoztatást adott, hogyan állnak a beruházással, a hideg
idő kicsit visszafogta a lendületet, amennyiben melegszik az idő nagyobb létszámmal jönnek
ide, a gépek telepítését lehetővé teszi a csarnok állapota, szeretnék leszállítani
Németországból. 50 főnek kívánnak munkát biztosítani, a már működő gyárból fogják áthozni
a dolgozókat, amíg az itteni munkásokat fel nem készítik, betanítják. Jó döntése volt a
Képviselő-testületnek, hogy ide hozta a gyárat, elhangzott, hogy nagyobb településen még
anyagi támogatást is biztosítanának. A szakhatósági engedélyek beszerzésében maximálisan a
segítségükre voltak. Az E.ON engedélyes terv megvan, ha az idő engedi 3 hét alatt be is
fejezik a csatlakozást, áprilisban elkezdődik Biharkeresztesen a termelés.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, 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: 2017. január 25.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
8/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
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települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 25.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták. Jelen
pillanatban még most jól áll az önkormányzat, január van, reméli a helyzet nem fog romlani.
Aggodalomra ad okot, hogy a pályázatok elbírálása nagyon vontatottan halad, a szerencse,
hogy volt tartalékuk, és a munkákat az ipari parkban meg tudták előlegezni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, 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: 2017.01.25.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017.01.25.
3. Előterjesztés a települési támogatásokról
önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

6/2015.

(II.

27.)

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet
módosítását valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatja a rendelet
módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ahogyan az előterjesztésben látható, egy települési támogatás
kikerül a rendeletből, hangsúlyozza, hogy ez csak átmenetileg történik, az év utolsó
harmadában visszakerül, amikor látható, hogy az adott támogatási formára milyen összeget
tud fordítani az önkormányzat. Egy új támogatási forma jelenik meg a rendeletben, a Bursa
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Ezt a pályázatot minden évben
támogatta az önkormányzat, idén ez rendeletben kerül szabályozásra, az összeg nem változik,
A nyertes pályázókat háromezer forinttal segíti az önkormányzat, az összeg nem változik,
csak nem határozatban, hanem a rendeletbe beépül.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) 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
1/2017. (I. 26.) 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:
1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A települési támogatás formái
5. §
Települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
d) születési támogatás;
e) születésnapi támogatás
f) iskoláztatási támogatás
g) óvodáztatási hozzájárulás
h) szociális célú tüzelőanyag támogatás
i) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
céljából nyújtható.”
2. §
A rendelet 11/C. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
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3. §
A rendelet az alábbi 11/E. §-al egészül ki:
„(1) Havonta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatására
jogosult szülőjének kérelmére, nagykorú tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló
vagy hallgató, aki biharkeresztesi állandó lakos, vagy Biharkeresztesen tartózkodási hellyel
rendelkezik és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban az adott
tanévre vonatkozóan nyertes pályázattal rendelkezik.
(2) A támogatás összege havonta 3.000 forint.
(3) A támogatás megállapításáról a képviselő-testület dönt.”
4. §
Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. január 26. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról
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
rendelet módosítását.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatja a rendelet
módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az elmúlt években több alkalommal
módosították a helyi építési szabályzatot, mely költséges volt. Most nem lesz költsége. A
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal javaslatot tett a helyi építési szabályzat egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére, mivel az magasabb szintű jogszabállyal ütközik,
illetve azzal ellentétes. A kormányrendelet lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára,
hogy a hatályon kívül helyezés, véleményezési eljárás nélkül megtörténjen. A módosítás négy
pontot érint.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja, ebben az évben még a helyi építési szabályzatot
módosítani fogják. Tájékoztatásként elmondja, hogy új feladatot kapnak az önkormányzatok,
el kell fogadni egy településképről szóló rendeletet, el kell készíttetni a településképi arculati
kézikönyvet, amihez szakember bevonása is szükség lesz, reméli kormányzati támogatást is
fognak kapni hozzá. A kézikönyvben meghatározzák hogyan fog kinézni Biharkeresztes évek
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múlva, vonatkozik az épületekre, parkokra, utakra. Nagy körültekintéssel kell eljárni.
Próbálkoztak információhoz jutni. Készüljenek erre előre, akinek van elképzelése, azt
gyűjtsék össze, és beszéljék meg.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016.
(I.29.) sz. rendelettel, 16/2015. (VIII. 11.) sz. rendelettel, 15/2012. (VII.26.) sz. rendelettel és
az 5/2010. (II. 26.) sz. rendelettel, 8/2009. (IV. 01.) sz. rendelettel, 7/2016. (III. 17.) sz.
rendelettel módosított 24/2000. (XII.21.) számú rendelettel jóváhagyott 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
2/2017 (I. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló
2/2016. (I.29.) sz. rendelettel, 16/2015. (VIII. 11.) sz. rendelettel,
15/2012. (VII.26.) sz. rendelettel és az
5/2010. (II. 26.) sz. rendelettel, 8/2009. (IV. 01.) sz. rendelettel, 7/2016. (III. 17.) sz.
rendelettel módosított
24/2000. (XII.21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló
24/2000. (XII.21.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.r. 28. § (4) bekezdésére a következőket rendeli el:
1.§
A helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.) sz. rendelettel, 16/2015. (VIII. 11.) sz.
rendelettel, 15/2012. (VII.26.) sz. rendelettel és az 5/2010. (II. 26.) sz. rendelettel, 8/2009.
(IV. 01.) sz. rendelettel, 7/2016. (III. 17.) sz. rendelettel módosított 24/2000. (XII.21.) számú
rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés
d) és h) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §
A rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
A rendelet 4. számú függelékében a helyi védelemre javasolt épületek közül a Bihari-sík
Tájvédelmi körzet hatályon kívül helyezésre kerül.
4. §
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E rendelet a kihirdetését követő 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. január 26. napján
dr. Juhász Marica
jegyző

5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok,
fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság támogatja a rendelet
módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén egyhangúlag
támogatja a rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. A Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal jelezte törvényességi felhívásban, hogy valamennyi önkormányzat
Képviselő-testülete köteles az egészségügyi rendelet felülvizsgálatát elvégezni, melyhez tett
javaslatokat is. Célszerű a feladatot ellátó megnevezését a rendelet függelékében megnevezni.
Ennek megfelelően a rendeletből kikerül a feladatot ellátók megnevezése, amely a tervezetben
a függelékben lesz található.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Biharkeresztes
Város Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó
háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló 14/2016. (V.
27.) önkormányzati rendelet módosítását
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
szóló 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Biharkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról
szóló 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (3) bekezdés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A fogorvosi szolgáltatást tekintve Biharkeresztes város közigazgatási területe egy
körzetet alkot.”
2. §
A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Ügyeleti ellátás
4. §
Valamennyi ügyeleti ellátás – alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátás - tekintetében Biharkeresztes egy körzetet alkot.
3. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:
„1. számú melléklet a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Háziorvosi körzetek
Körzet
száma

Településrész

1.

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

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

3.

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

4. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:
„2. számú melléklet a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati
rendelethez
Védőnői körzetek
Körzet
száma
1.

2.

3.

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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5. §
A rendelet 3. számú melléklete helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép:
„3. számú melléklet a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati
rendelethez
Iskola-egészségügyi körzet
Körzet
száma
1.

Intézmény

2.

Biharkeresztesi
Bocskai
István
Általános Iskola 5-8. évfolyam,
Berettyóújfalui SZC Bocskai István
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

3.

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

6. §
A rendelet az alábbi 1. számú függelékkel egészül ki:
„1. számú függelék a 14/2016. (V. 27.) önkormányzati
rendelethez
Feladatot ellátók:
Háziorvosok:
1. számú körzet: Dr. Békési László
Biharkeresztes, Ady Endre u. 3-5. telephelyen
2. számú körzet: Dr. Varga Béla Biharkeresztes, Ady Endre u. 3-5. telephelyen
3. számú körzet: Dr. Pólya Imre Biharkeresztes, Ady Endre u. 3-5. telephelyen
Fogorvosi ellátás:
Dr. Kurkó Fogászati Bt.
Ügyeleti ellátás:
Orvosi Ügyelet Kft.
Védőnők:
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1. számú körzet: Nagy Erika
2. számú körzet: Csizmadia Tímea
3. számú körzet: Szarvas Brigitta
Iskola-egészségügyi orvosok:
1. számú körzet: Dr. Békési László
2. számú körzet: Dr. Varga Béla
3. számú körzet: Dr. Pólya Imre”
7. §
Ez a rendelet 2017. február 1. napján 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 2017. január 26. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
6. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására

szükséges

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja
a rendelet-tervezetet.
Dr. Juhász Marica jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy vizsgálja felül a helyi népszavazás tárgyában
alkotott rendeletét. Határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát százalékban. Az új rendeletben 20 % küszöböt határoznának meg, s
a régi rendelet hatályon kívüli helyezését javasolják.
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Semlényiné Mizák Ágota alpolgármester: A 20 % kb. hány főt jelent?
Barabás Ferenc polgármester: Erről a következő ülésen adnak tájékoztatást. Kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezettel:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el.
1. §
A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Nsztv.), valamint e rendeletben meghatározottak az irányadók.
2. §
(1) Az Nsztv. 33. §-a alapján a Képviselő-testület helyi népszavazást kizárólag abban a
kérdésben köteles elrendelni, amelyben törvény annak megtartását előírja.
(2) A Képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles
elrendelni helyi népszavazás megtartását.
(3) A Képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el az Nsztv. 32. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyben.
3. §
Helyi népszavazást a település választópolgárai 20%-ának megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a Képviselő-testület köteles elrendelni a
helyi népszavazást.
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 18/2001. (X.
31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. január 26. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
7. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának
értékelésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár
beszámolóját. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Megállapították, hogy egy nagyon igényes, alapos, minden részletre kiterjedő, új formátumú,
nagyon jól áttekinthető. Látható mi az a munka, amit a könyvtár és a művelődési ház végez.
Hagyományos programok mellett új programok is megjelentek. Jó lenne, ha még többen
megjelennének a rendezvényeken. A bizottság dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Akik látogatják a rendezvényeket, láthatják, hogy a
közművelődés terén színvonalas munka folyik. Akik a szervezik, megvalósítják, nagy
gyakorlattal rendelkeznek, nem csak elméleti síkon. Számára nagy segítség az, hogy igazgató
asszony olyan kapcsolatokkal rendelkezik, amiből Biharkeresztes városa nagyon sokat
profitál. Ez meglátszik a rendezvényeken, ha csak arra gondol, hogy a békéscsabai
művészeket meggyőzzék arról, hogy több km-t utazzanak, minimális költségért, ez igazgató
asszonynak köszönhető, az ő jó kapcsolatának. Nincs könnyű helyzetben ebben az évben a
közművelődés, nem éri el az 5 millió forint állami támogatást, amelybe beletartozik a
fenntartás, a dolgozók munkabére, a könyvtár fenntartása munkabére, a programok. Picit
nehezíti a pénzügyi helyzetet, hogy olyan épületekkel rendelkezik, mint a közösségi ház, vagy
a sportcsarnok működtetése is a feladatuk. Felújították a könyvtárat, rengeteg rendezvényt
szerveznek, amelyeket saját forrásból kell kiegészíteni. Természetesen erre van igény.
Gratulál a munkájukhoz, további sok sikert kíván. Igazgató asszonyék rengeteg pályázatot
nyújtanak be.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Igazgató asszony bizottsági ülésen elmondta
tevékenységüket, kéri itt is adjon tájékoztatást.
Boros Beáta intézményvezető: A beszámoló kötelező, ez évben is megtették. A szervezeti
felépítés ugyan az, mint előzőleg, a közfoglalkoztatottak alkalmazása nagy segítséget jelent.
A programok a munkatervnek megfelelően lettek megrendezve. Kiemeli az Expót, szabadtéri
rendezvénnyé vált. Sok kiállító érkezett a Hajdú részről is és határon túlról is. Szívesen
segítséget nyújtanak a városi kezdeményezésekhez is, ilyen volt a börze három alkalommal.
Új rendezvény lett az adventi vásár, színvonalas adventi programok voltak. Csatlakoztak az
adventi gyertyagyújtáshoz. Új elemük a nyári és őszi Erzsébet táboroztatás. Pályázatot, amit
lehet beadnak, amiben lehet közreműködnek, szívesen részt vesznek. Remélik a jövőben több
pályázati lehetőség megnyílik.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2016. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. január 26.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni az éves
munkájukat. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a beszámoló dicsérettel való elfogadásával, elfogadják-e az
alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2016. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. január 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési
intézmények 2016. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót
dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. január 26.
8. Előterjesztés a Városi Művelődési
munkatervének elfogadására

Ház és

Könyvtár 2017.

évi

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: Bizottságuk megtárgyalta a munkatervet,
megállapították, hogy hasonló szerkezetben készült el, mint az előző években. Szerepelnek
benne azok a programelemek, amik biztosan megvalósíthatóak. A munkaterv végrehajtásához
erőt, egészséget, jó munkát kívánnak. Az előterjesztést elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: A közvélemény számára a város honlapján megtalálható lesz a
munkaterv, illetve igazgató asszonyék is közzé fogják tenni az itt élők számára.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár 2017. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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11/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház
és Könyvtár 2017. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 26.

9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes ülésen tárgyalta a
napirendet, a 34 oldal tájékoztató részletes alapos, mindenre kierjedő. Nemcsak a beszámoló,
terjedelme nagy, hanem a mögötte lévő munka is. A hivatal dolgozóinak nagyon sok,
feladatot kell ellátni és viszonylag kevés létszámmal dolgoznak. A bizottság elismeréssel,
dicsérettel javasolja elfogadásra a tájékoztatót.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: Mivel együttes bizottsági ülésen tárgyalták a
tájékozatót, csak csatlakozni tud az ügyrendi bizottság elnökének véleményéhez. A
tájékoztatót elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság dicsérettel javasolja
elfogadásra a hivatal munkájáról szóló tájékoztatót.
Dr. Juhász Marica jegyző: Köszönik az elismerést a dolgozók nevében. Kötelező évente
beszámolni a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről. A beszámoló felépítése ugyan
olyan, mint az előző években, a két irodára leírták milyen tevékenységet folytatnak. Az elmúlt
évben volt két választás, a bojti időközi önkormányzati választás és a népszavazás
többletfeladatot jelentett, amit szintén a hivatal dolgozóival bonyolítottak le. Amint
elmondták nem volt könnyebb a 2016-os év sem, ugyanúgy betartották a határidőket, a
dolgozók ugyan olyan lelkiismeretesen végezték munkájukat.
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a négy vezető állította össze, tényleg nemcsak a
terjedelme az, amire oda kell figyelni, hanem arra a munkára, ami az önkormányzatnál folyik.
Amikor megkezdődtek a feladat átszervezések, azt gondolta, sokkal könnyebb dolguk lesz
azoknak, akik a hivatalban maradnak. Vannak olyan feladatok, amelyek elkerültek, és vannak,
amelyek újonnan kerültek ide. Mindkét irodának nagyon nagy munkát kell végezni. Szinte
majdnem minden irodában dolgozni kell 4 óra után is. Lelkiismeretesen végzik a munkájukat,
annak ellenére, hogy a bérük 9 éve nem mozdult sehova. Más területeken voltak béremelések,
ahol ezzel a reálbér nem csökkent, de az itteni kollégák esetében csökkent a reálbér, mert
lassan egy évtizede nem volt béremelés. Éppen ezért azon dolgoznak, hogy a 2017. évi
költségvetésben, amikor egyéni teljesytményértékelés is lesz, megpróbálnak jelentéktelen,
inkább erkölcsi természetű béremelést adni, ami csak egy évre szól. Reméli a következő
évben a kormány az önkormányzati hivatalokban dolgozó emberek bérét is rendezni fogja.
Köszöni a bizottságoktól az elismerő szavakat, és tolmácsolni fogják a munkatársak felé.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 26.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a tájékoztató
dicsérettel való elfogadásával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f)
pontja alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 26.

10. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes ülésen tárgyalta a
napirendet, a társulási megállapodások módosítását elfogadásra javasolják.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: A társulási megállapodások módosítását elfogadásra
javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
társulási megállapodások módosítását
Barabás Ferenc polgármester: A bizottsági ülésen részt vett Irodavezető Asszony, ahol
tájékoztatást adott a módosítás indokáról. Az előterjesztésből is kitűnik a bojti személyi
változás eredményezte mindkét társulási megállapodás esetében a módosítást.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
13/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az Óvodai
Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselő-testülete
az Óvodai Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
14/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselőtestülete az Óvodai Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

11. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
létrehozásáról szóló megállapodás módosítására

Hivatal

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes ülésen tárgyalta a
napirendet, a megállapodás módosítását elfogadásra javasolják.
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Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: A megállapodás módosítását a köznevelési bizottság
tagjai elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
megállapodás módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag technikai jellegű módosításról van szó.
Olvasható az előterjesztésben, hogy egyrészt személyi kérdésekben van változás, ami Bojton
történt, másrész, ami mellékletben szerepelt, átkerült függelékbe. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodás határozat melléklete szerinti módosításával egyetért, s
az egységes szerkezetű módosított megállapodást elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2014. február 19-én elfogadott megállapodást hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás határozat melléklete szerinti
módosításával egyetért, s az egységes szerkezetű módosított megállapodást elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2014. február 19-én elfogadott megállapodást hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 26.

12. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, mindkét
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát elfogadásra javasolják. A korábbi véleményét
fenntartja, jó lenne, ha a nemzetiségi önkormányzatok képviseltetnék magukat a testületi
üléseken.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
együttműködési megállapodásokat, mivel az előző évihez képest nem történt változás.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget, január 31-ig
kötelességük felülvizsgálni az együttműködési megállapodásokat. Mind a roma, mind a
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román nemzetiségi önkormányzat változatlan formában fogadta el, így változatlanul került
előterjesztésre.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a roma
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a román
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét
és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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13. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola részére a sportcsarnok használati díjának
megállapításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egy tartózkodás mellett, 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, 4 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, melyben Irodavezető Asszony leírta,
hogy miután teljes állami fenntartásba kerültek az iskolák, a köznevelési feladatok ellátásához
semmiféle költségvetési forrásban nem részesül az önkormányzat, így nem tudja biztosítani a
sportcsarnok térítésmentes igénybevételét. Az állami intézményfenntartó a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola működtetésének átvételéről kötött megállapodás szerint,
órarendben rögzített testnevelési órák megtartására a sportcsarnokot 4500 Ft+ Áfa/óra bérleti
díjért bérbe veszi. Ugyan ezen összegért biztosítanák az egyházi intézmény részére is a
sportcsarnokot. Jó lenne, ha más forrásból tudnák biztosítani, de nehéz helyzetben van az
önkormányzat. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére heti négy alkalommal 2-2 órában a
Sportcsarnokot 4500 Ft + Áfa/ óra bérleti díjért biztosítja.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 154/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozatát hatályon
kívül helyezi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 26.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
18/2017. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére heti négy
alkalommal 2-2 órában a Sportcsarnokot 4500 Ft + Áfa/ óra bérleti díjért biztosítja.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 154/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 26.

22

14. Különfélék
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy készül a költségvetés.
Nagyon nehéz helyzetben vannak, a probléma gyökere a minimálbér és a garantált
bérminimum emelése. Az intézményekben nagyon sok kolléga most bérkiegészítést fog
kapni, nem kis kiegészítés, most fogják elérni a 161 E Ft-ot, amit kötelezően biztosítani kell.
A forrását nem látják, nem tudják biztosítani. A költségvetési törvényt tavaly nyáron fogadták
el. Reméli, kompenzálva lesznek az önkormányzatok, reméli pozitív döntés fog születni. Az
átsorolásokat el kellett készíteni, a tartalék elfogyott. Az ipari park közműhálózathoz anyagi
forrásra volt szükség ahhoz, hogy meg tudják kezdeni a termelést. A pályázatban még nincs
döntés, ami ha eredményes lesz – amire számítanak – akkor vissza fogják kapni az összeget.
Arra kell törekedni, hogy minden fillért megtakarítsanak. Van egy lehetőség a közvilágítás
korszerűsítésére. A fényforrásoknak magas a fogyasztása. KEOP-os pályázatra nincs
lehetőség. Tárgyaltak arról, hogy ledes izzókat kellene elhelyezni, mert az hosszútávon
megtérül. El is indultak a témában, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Javaslata szerint
elmennének olyan településre, ahol ledes izzókkal történik a közvilágítás. Legközelebb
Nagyrábén és Bihartordán van ilyen. A jövő héten este fél hatkor, amikor már sötét van,
megnéznék. Megnézik, milyen konstrukcióval csökkenthetik a költségeket.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület ülését bezárta, a
képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.
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