BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. MÁJUS 4-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
10/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelet

A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

L1

11/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelet

A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

D5

12/2017. (V. 5.)
önkormányzati rendelet

A szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti
és működési szabályzatról

L6

A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C7

A Román Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatójának
elfogadásáról
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatójáról

C8

A térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami
ingatlanok felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó
közgyűléséhez
Pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási
szociális földprogram” támogatására
Pályázat benyújtásáról„A Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok
infrastrukturális
fejlesztése,
közétkeztetés
fejlesztése”támogatására
A HÉSZ módosításának kezdeményezéséről, az előkert
kialakítás előírásainak tekintetében
A Megyei Polgárőr Nap anyagi támogatásáról

C2

Határozatok:
91/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
92/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
93/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
94/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
95/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
96/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
97/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
98/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
99/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
100/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
101/2017. (V. 4.) BVKt
határozat
102/2017. (V. 4.) BVKt
határozat

A polgármester felhatalmazásáról a gyermeknapi
rendezvény támogatási összegének megállapítására

C5
C8

C8

K9
A15
A15

K8
Z1
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 4-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Zsilinyi László helyi képviselők
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba, Nagy Barnabás képviselők
Meghívottak, vendégek
Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető
Feketéné Bartha Edit r. alezredes, őrsparancsnok
Dr. Péter Sándor r.ezredes határrendészeti kirendeltség vezető
Éhik Tibor polgárőr vezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület,
sorrendi változtatással, mely szerint először 3., 4., 5., 8., azt követően az 1-től kezdődően a
fennmaradó napirendeket.
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 közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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3. Előterjesztés a szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti és működési
szabályzatról
4. Előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
5. 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
6. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
7. Előterjesztés a szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti és működési
szabályzatról
8. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
9. Előterjesztés a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
10. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűlésére
11. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási szociális
földprogram” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-17-KK) az Emberi
Erőforrások Minisztériumához
12. Különfélék
K/1.Előterjesztés „A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) pályázattal érintett terület kiemelt
fejlesztési területté való minősítéséről, valamint a Helyi építési Szabályzat előkert
kialakítására vonatkozó előírások módosításáról
K/2. Szóbeli előterjesztés a Megyei Polgárőr Nap támogatására
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 települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII.
20.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
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4. Előterjesztés a szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti és
működési szabályzatról
5. 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
6. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
7. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
8. Előterjesztés a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba
ingatlanok felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

adott

állami

9. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűlésére
10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási szociális
földprogram” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-17-KK) az Emberi
Erőforrások Minisztériumához
11. Különfélék
K/1.Előterjesztés „A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) pályázattal érintett
terület kiemelt fejlesztési területté való minősítéséről, valamint a Helyi építési
Szabályzat előkert kialakítására vonatkozó előírások módosításáról
K/2. Szóbeli előterjesztés a Megyei Polgárőr Nap támogatására
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.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a rendelet
módosítását, elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyetért a települési
támogatásokról szóló rendelet módosításával.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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Dr. Juhász Marica jegyző: A rendeletben egy technikai módosítást eszközölnek. A tervezet
nem tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag támogatást, ez hatályon kívül helyezésre kerül.
Az önkormányzat minden évben benyújtja pályázatát, a pályázat feltételei nem ismertek, ezért
a rendeletben ezt a részt nem szerepeltetik. Az majdani kiírásnak megfelelően a Képviselőtestület újra beépíti rendeletébe ezt a támogatási formát.
Barabás Ferenc polgármester: Bízva abban, hogy ősszel a rászorulók tűzifához jutnak., kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V. 05.) 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
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g) óvodáztatási hozzájárulás
h) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
céljából nyújtható.”
2. §
A rendelet 11/D. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.

3. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon 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. május 5. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

2. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII.
20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a rendelet
módosítását, elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyetért a rendelet módosításával.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelet
módosításáról szóló tervezetet.
Dr. Juhász Marica jegyző: A rendeletben szintén technikai módosítás szükséges.
Díjmegállapításként szerepel a filmforgatás díja. A Képviselő-testület díj megállapítási joga
megszűnt. Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a törvény 3.
mellékletének megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A Képviselőtestület a mellékletben a díjszabást nem állapíthatja meg.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. sz. melléklet a 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
A közterület használati díjak:
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

5000,-Ft/hó

3. Alkalmi árusítás

500,-Ft/nap

4. Mozgóbolti árusítás

1.000,-Ft/hét

5. Kulturális rendezvény

díjtalan

6. Mutatványos tevékenység

100,-Ft/m2/nap

7. Kereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenység és egyéb szolgáltatás (állandó telepített épület,
építmény)
515,- Ft/m2/hó
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8. Egyes létesítményekhez szükséges (építési engedélyben előírt várakozóhely) parkoló
42.000,-Ft/év
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)”

2. §
Ez a rendelet 2017. május 6. 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. május 5. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

3. Előterjesztés a szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti és
működési szabályzatról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a rendelettervezetet, elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyetért a rendelet megalkotásával.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a
szociális földprogram támogatására, melyhez fel kell tölteni a dokumentumokat. A pályázat
benyújtási határideje május 10. A szociális földprogram szervezeti és működési szabályzatát
önálló rendeletben szükséges szabályozni, a korábbi rendelet konkrétan tartalmazta az előző
pályázat kódszámát, ami most kikerült a tervezetből.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a szociális
földprogram működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelettervezettel.
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes város közigazgatási területén a szociális földprogramban
résztvevő támogatottakra.

2. §
A program szervezeti és működési szabályzata
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális
földprogram működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg.
(1)

(2)

A program célja:
a. az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő
háztartások szociális földprogramba történő bekapcsolása jövedelemszerző
képességük növelésével,
b. a munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c. munkavégzésre nevelés,
d. a munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel,
szemléletmód, formálása,
e. szerepvállas az aktív szociálpolitikai rendszerben.
Az ellátottak köre:
Azok, akik :
a. rendszeres szociális segélyben részesülnek,
b. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
c. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
d. nyugdíjasok
e. álláskeresők, vagy regisztrált munkanélküliek vagy
f. olyan megváltozott munkaképességűek, akiknek az egészségi állapota a
programban való részvételt lehetővé teszi,
g. mezőgazdasági termelésre alkalmas földterülettel, és kisállattartásra alkalmas
épülettel rendelkezik.
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(3)

Szervezet
a. A szociális földprogram működtetője Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
b. Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján a jegyző, mint
programvezető végzi.
c. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói látják el.
d. A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben
foglaltakat kell alkalmazni. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a
polgármester jogosult, akadályoztatása esetén az alpolgármester.
Ellenjegyzésre a jegyző jogosult, akadályoztatása esetén az aljegyző.
Érvényesítésre jogosult a Pénzügyi Iroda vezetője, akadályoztatása esetén az őt
helyettesítő személy.
e. Az önkormányzat szakképzett agrármérnök által a program folyamatos
szakmai felügyeletét biztosítja.

(4)

A kedvezményezettek (támogatásban részesülők) kiválasztása
A kedvezményezettek kiválasztását a programban szereplő létszámkeretek
figyelembevételével az önkormányzat teleülési támogatásokról szóló rendeletében
foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottsága és a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények
véleményének kikérésével a polgármester végzi. Ennek során a rendelkezésre
bocsátott iratminta szerint a polgármester megköti a támogatási szerződéseket,
meghatározza a szerződések ellenőrzését és esetleges szankcionálását.

(5)

A program végrehajtása, koordinálása
a. A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles
jóhiszeműen és egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat
időben jelezni.
b. A szakmai munkatársak szervezik a települési szintű operatív feladatokat,
ennek során különösen:
a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszik és
a bizonylati rendnek megfelelően eljuttatják a támogatást a
kedvezményezettekhez;
szervezik a helyi növényvédelmet, és szaktanácsadást;
havonta legalább egyszer ellenőrzik a kedvezményezetteket (az
érintett földterületek állapotát, a növénytermesztés, illetve egyéb
munka állapotát), erről feljegyzést készítenek, s amennyiben
rendellenességet észlelnek, haladéktalanul értesítik a
koordinátort.
c. A koordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket,
szükség esetén értesíti a programvezetőt.
d. A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az
Önkormányzat Képviselő-testületének.

10

3. §
A támogatási szerződés
A résztvevők kiválasztását követően megkötésre kerülnek a támogatási szerződések, melynek
mintája a következő:

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészt
Biharkeresztes Város Önkormányzata (pályázó neve) székhely címe: 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57., adószám: 15728403-2-09, képviselő neve: Barabás Ferenc, mint Támogató
(a továbbiakban Támogató),
másrészt
kedvezményezett
neve:……………………………………………………..…
an:
…………..…………….………….………, szig. szám: …………………………., állandó
lakcím:
………………………………………………………………..…,
mint
Kedvezményezett (a továbbiakban Kedvezményezett) (a továbbiakban együtt: Felek) között
az alábbiak szerint:
1.
Kedvezményezett vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban, és kijelenti,
hogy saját háztartás gazdasággal rendelkezik.
2.

A Kedvezményezettel egy háztartásban élő, támogatásban részesülő családtagok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

3.

Támogató kötelezettségei

3.1. Támogató külön térítés nélkül vállalja a tájékoztató megszervezését, biztosítja a
tájékoztató megtartásához szükséges helyszínt, szakember(eke)t, technikai hátteret.
3.2. Támogató külön térítés nélkül vállalja szakképzett mentor, szakmai felügyelet
biztosítását Kedvezményezett számára.
3.3. Támogató vállalja az 1. pontban meghatározott alprojekt keretében elnyert
mezőgazdasághoz kapcsolódó javaknak Kedvezményezett részére történő átadását.
3.4. Támogató külön térítés nélkül vállalja jelen szerződéshez kapcsolódó szervezési,
adminisztratív és pénzügyi tevékenység ellátását.
3.5. Támogató külön térítés nélkül vállalja a tulajdonában, vagy tartós bérletében álló
földtulajdon őrzését.
3.6. Támogató külön térítés nélkül vállalja a nyertes pályázatában megfogalmazott
növénytermesztéshez/állattenyésztéshez/stb. szükséges eszközök, anyagok, áruk, stb.
beszerzését és Kedvezményezett részére előre egyeztetett időpontban történő átadását.
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3.7. Az eszközök, anyagok, áruk, vetőmagok, növények, élő állatok, tápok, stb. átvételére
Kedvezményezett, vagy meghatalmazottja jogosult. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell
felvenni, melyet Felek aláírásukkal látnak el.
3.8. Támogató vállalja, hogy a tulajdonában levő, jelen projekt megvalósulását elősegítő
eszközöket, berendezéseket, gépeket Kedvezményezett részére külön térítés nélkül
rendelkezésre bocsátja, azok használatáról a 3.1 és a 3.2. pontban megfogalmazottak szerint
tájékoztatót tart. A nem rendeltetésszerű használatból származó sérülések javításának költsége
Kedvezményezettet terheli.
4.

Kedvezményezett kötelezettségei

4.1. Kedvezményezett köteles a Támogató által szervezett tájékoztató(k)on részt venni.
4.2. Kedvezményezett köteles a pályázatban megfogalmazott célok érdekében a jó gazda
gondosságával eljárni.
4.3. Kedvezményezett köteles a rá bízott javakat megőrizni, azok állagát fenntartani.
4.4. Kedvezményezett köteles a projektet oly módon megvalósítani, hogy az abból
származó előnyök lehetőség szerint biztosítsák Kedvezményezett és a 2. pontban
meghatározott természetes személyek hosszú távú megélhetését.
4.5. Kedvezményezett köteles a növény- és állat- és élelmezés-egészségügyi szabályok
betartására.
4.6. Kedvezményezett köteles a szakértő(k) által javasolt termelési/tenyésztési technológiát
betartani.
4.7. Kedvezményezett köteles a megtermelt javakat saját célra felhasználni.
5.
Támogató képviselője jogosult a szerződésben foglalt kötelezettségeket ellenőrizni.
6.
Ha a Kedvezményezett valamilyen előre nem látható okból nem tudja vállalni a
szerződés teljesítését, azt az ok keletkezésétől számított 8 munkanapon belül jeleznie kell a
Támogató felé. A Támogató az általa biztosított javakat visszaveszi, és más
kedvezményezettnél helyezi el. Ebben az esetben ellenszolgáltatásra Kedvezményezett nem
tarthat igényt.
7.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti
tevékenységet nem megfelelőn végzi, vagy program folytatásából kilép, vagy a szerződében
foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, a programból kizárható és
kártérítési kötelezettséggel tartozik.
8.
A programból kizárt Kedvezményezett köteles megtéríteni a felhasznált anyag
ellenértékét.
9.
Amennyiben a program megvalósítása olyan ok miatt hiúsul meg, amely egyik Fél
számára sem róható fel (vis maior), Felek egymással szemben semmiféle igényt nem
támasztanak.
10.
A Felek a szerződés során kötelesek mindenben együttműködni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
11.
Jelen szerződést 2 számozott oldalból áll, melyet Felek mint akaratukkal mindenben
megegyezőt előzetes értelmezés után 2 példányban aláírnak.
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Biharkeresztes, ……………………………………..……
……………………..………….....
…..………………………………………….
Támogató

Kedvezményezett
4. §

Megelőző tevékenységek
(1)

A támogatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat megelőzően)
a programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, melyet az
önkormányzat által felkért szakember végez. Ennek során válaszol a feltett szakmai
kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára.

(2)

A vetőmagvakat (magok, palánták,) az önkormányzat beszerzi, s arról tájékoztatja az
érintetteket. A vetőmagok elszállítása, és a további használata a kedvezményezettek
feladata.

(3)

A termesztési munkák megkezdése előtt helyszíni állapotfelmérésekre kerül sor, s a
tapasztaltak ennek során jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.

(4)

A résztvevők a munkák elvégzésének megkezdését az önkormányzat megbízottjának
(koordinátor) bejelentik. A koordinátor legalább havonta egyszer a helyszínen
ellenőrzi és felügyeli a munkák program szerinti végrehajtását. A koordinátor a
helyszínen nyert tapasztalatait feljegyzésben rögzíti. Szükség esetén intézkedéseket
kezdeményez.
5. §
A teljesítés

(1)

A munkák elvégzését az érintettek jelentik a koordinátornak (megbízottnak).
A koordinátor (megbízott) megkezdi az értékesítés szervezését, s felelős annak
lebonyolításáért.

(2)

A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő
és összesített beszámolót készít, melyet benyújt az Önkormányzat Szociális
Irodájának, valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A
beszámolóban egyúttal javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére.
6. §
Záró rendelkezések
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E rendelet 2017. május 8. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Biharkeresztes Város Önkormányzatának A szociális földmunkaprogramban való részvétel
feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. május 5. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: Köszönti a vendégeket. Az anyagot a képviselők elektronikus
formában megkapták. Elsőként Kapitány Urat kéri fel tájékoztatásra.
Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezető: Beszámolójukat elkészítették és elküldték
írásban. Elmondja, hogy a beszámoló egyik részében berettyóújfalui kitekintést végeztek,
másik részében Biharkeresztes bűnügyi helyzetét értékelték. 2015. július 1-jétől további 7
település jelenik meg a kapitányság számadataiban. Nőtt a települések száma, a lakosság
száma. Azt reméli élhető, biztonságos város Biharkeresztes. Kiemelkedően szélsőséges
esemény nem történt. A bűncselekmények száma csökkent. A felderítés növekedett,
köszönhető ez a Biharkeresztesi Rendőrőrs stabil vezetésének, állományának. Többen kaptak
különböző elismeréseket, címet, szakmai elismerést. Nem elégedett a közlekedés
biztonságával. Maximális figyelemmel lesznek a 42. és 47. főút sebesség ellenőrzésére. A
halálos balesetek száma csökkent, a haladás dinamikája is csökkent, de nem annyira magas
fokúan. Komoly eredmény, hogy idén még nem volt halálos baleset. Továbbra sem a bírság
behajtására fókuszálnak, továbbra is látható helyen mérnek. Minden ellenőrzés során az
alkoholszondázást el kell végezni, mely művelet nem tart tovább 10-15 másodpercnél.
Ellenőrzik a motorosokat, kerékpárosokat. Az iskolai, óvodai nevelésben a rendőrök
jelenlétének továbbvitelét, visszaemelését támogatja. A közlekedési helyzetben reméli lesz
még javulás. Köszöni a polgárőrség munkáját, akik szabadidejüket áldozzák a feladatra. Kéri
az önkormányzatot, továbbra is támogassák tevékenységüket, mind pénzbeli, mind erkölcsi
téren.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják
el véleményüket.
Zsilinyi László képviselő: A beszámoló nagyon alapos. Köszöni a gimnázium nevében az
iskolarendőr tevékenységét, külön is foglalkoznak a tanulókkal, azok, akik oktatást végeznek,
versenyezni is viszik őket. Személyes véleménye szerint a jogosítványt nemcsak az
életkorhoz kellene kötni.
Gyökös Zoltán képviselő: Szondázás alkalmával az alkoholon kívül az egyéb befolyásoltságot
is tudják mérni?
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Dani Béla Péter képviselő: Köszöni az általános iskola nevében az iskola rendőre programban
való részvételt, melyet pozitívnak értékelnek, jó lenne, ha többet jönne. Köszönik azt az időt
Parancsnok Asszonynak, amit velük töltenek.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az óvoda nevében köszöni a segítséget, amiért a
gyermeknapi rendezvényükön mindig részt vesznek.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a város nevében tevékenységüket. Biharkeresztesiként
büszkék rá, hogy a településen nyugodtan lehet élni, amiért a köszönet a rendőröket illeti.
Csökkent a bűncselekménye száma. Kérdésként merül fel, meddig lehet még csökkenteni,
határmenti településként, sokkal nagyobb a potenciális veszély. Köszöni Alezredes
Asszonynak az együttműködést, rendezvényeiken jelen vannak. A térfigyelő kamera
üzemeltetését felvállalták, a bűncselekmények száma csökkent ezáltal is. Folyamatosan
ellenőrzik a felvételeket, a rend biztosítva van, nagy segítségükre vannak. A körzeti megbízott
munkáját megköszöni, többször bejön az önkormányzathoz, tájékozódik van-e probléma, kelle segítség. Köszöni a kapitányság munkáját, melyet a közlekedés biztonsága érdekében
végeznek. Ha az ellenőrzések nem lennének ilyen gyakorisággal, veszélyes lenne a
közlekedés a határ közelsége miatt. Jelenlétük komoly visszatartó erő. Köszöni Kapitány Úr
és a rendőrőrs munkatársainak együttműködését. Munkájukhoz erőt, jó egészséget, kitartást
kíván.
Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezető: Köszöni az elismerő szavakat, ami
támogatást nyújt ahhoz, hogy jó úton járnak. Továbbra is fognak menni az iskolába,
gimnáziumba, óvodába. Szívén viseli a gyermekek sorsát, igaz nem rendőri feladat,
elsősorban szülői. Korszerinti statisztikát vezetnek, de most nem tud adatot mondani. Vannak
közlekedésre alkalmatlan emberek, a jogosítványt nem ők adják, orvosi kompetencia.
Átgondolást érdemelne, csak nem ezen a szinten. A rendőrök kaptak képzést, a szonda korrekt
mérést mutat, szemmel látható befolyásoltság esetén van lehetőség eljárásra. Kábítószer,
gyógyszer, pszicho gyanús esetekben eljárás alá tudják vonna, de ilyen műszerük nincs,
érzékszervük van. Kéri, ha van lehetőség bővítsék a kamerák számát. Köszöni elismerő
szavaikat kollégái nevében is.
Dr. Péter Sándor r.alezredes a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség Vezetője:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit, nagy öröm számára, hogy minden évben
beszámolhat a Képviselő-testületnek. Diákon prezentálja az írásban is megküldött
beszámolóját. Köszöni az önkormányzattal, a polgárőrséggel való együttműködést.
Zsilinyi László képviselő: Sokan járnak ki dolgozni Nagyváradra. A sajtóban lehetett olvasni
róla, hogy petíció készült a nagy várakozások miatt. Várható-e változás?
Gyökös Zoltán képviselő: A teherforgalom átkerült a közútra, ami életüket jobban
befolyásolja.
Dr. Péter Sándor r.alezredes a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség Vezetője: Az
Uniós jogszabályban foglaltakat végre kell hajtani. A forgalom nagyságához igazodóan
megemelt létszámmal dolgoznak, újabb sávokat nyitottak meg, de a sávok számát nem tudja
növelni. Az átléptetés ideje így sem haladja meg a fél percet. Naponta figyelik a forgalom
óránkénti alakulását, s ha szükséges a román féllel egyeztetve azonnal intézkednek. A
személygépkocsik átlépése folyamatos. A teherforgalommal kapcsolatosan elmondja, hogy
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Püspökladány – Biharkeresztes között hagyományos mozdonnyal közlekednek, melyek lassan
haladnak, az időtényezőnek befolyásoló hatása van. A Biharkeresztesi tehervonatok száma
azonban emelkedik.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Köszöni az összefoglalót, a petícióról tud. Az ún.
ingázók nevében köszöni az egyeztető pozitív hozzáállást. Lehet-e valamilyen
megkülönböztetést eszközölni?
Dr. Péter Sándor r.alezredes a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség Vezetője:
Mindenkinek alá kell vetni magát az ellenőrzésnek. A probléma ismert, foglalkoznak vele,
kidolgozás alatt van a megoldás. Jelenleg a helyzetfelmérés állapotában van. Azt szeretnék,
hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget jelentsen, ezen dolgoznak.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a munkájukat. A közbiztonságban az is közrejátszik,
hogy a polgárőrökkel közösen járőröznek. A határátkeléssel kapcsolatos problémában Ezredes
Úr partner, keresi a választ, időt, fáradságot nem kímélve rendelkezésre állt, garantáltan meg
fog oldódni. Türelmét kéri mindenkinek.
Éhik Tibor polgárőrvezető: Köszönti az ülés résztvevőit. A beszámolót írásban megküldte,
nem kívánja kiegészíteni. Nem sok helyen van ilyen, hogy minden hónap elején megkapják a
beosztást. Az együttműködés nagyon jó. Minden rendezvényen részt vesznek. Gyarapodik a
létszámuk. Hosszú távú szerződést kötnek a gimnáziummal, 50 órás gyakorlatot lehet náluk
letölteni. A Níva mellé két robogót is kapnak, igényelt kerékpárokat is. Az országos
támogatás kevés. Köszönik az önkormányzat támogatását.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, óvónő: Az intézményük részéről köszöni a
munkát, amit a rendezvényükön nyújtottak, és az állampolgárok nevében is megköszöni
tevékenységüket.
Zsilinyi László képviselő az ülésről távozott.
Barabás Ferenc polgármester: Nagyon nagy segítségre van a polgárőrség a művelődési ház
rendezvényein. Minden rendezvényen ott vannak, ez már természetessé vált Biharkeresztesen.
Rend van. Köszöni, hogy jelen vannak. A település arculata változott, sokat tesznek azért,
hogy a növényzet a helyén maradjon. Köszöni a buszváró környékén végzett munkájukat,
nehéz helyzetben voltak, a fiatalok klubszobának tekintették. Továbbra is számít a
munkájukra.
A határozati javaslat elfogadását javasolja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes a közrend –
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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91/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes a közrend –
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
5. 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 a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
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. május 4.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
92/2017. (V. 4.) 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
2017. május 4.

6. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, észrevétel a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017.05.04.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
93/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017.05.04.
7. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatókat a képviselők megkapták. A román
nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülésen jelen van. Kéri, mondják el véleményüket.
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke: Szeretettel köszönti az ülés
résztvevőit. Elkészítette az 2016. évi tevékenységükről szóló tájékoztatót, ismertette
tevékenységüket. Igyekeznek az intézmények, civil szervezetek rendezvényein részt venni, a
meghívásoknak eleget tenni. Nagy örömükre szolgál az óvodai román hagyományőrző
csoport szakkör formájában való működése. Októberben rendezték meg az I. Román
Kulturális találkozót, mely a visszajelzések szerint sikeres rendezvény volt. Hagyományt
kívánnak belőle teremteni. Pályázatot nyújtottak be, bíznak benne, hogy pozitív elbírálásban
részesül. A Képviselő-testület nevében megköszöni Polgármester Úr, volt Aljegyző Úr, a
Képviselő-testület, az önkormányzati dolgozók támogatását, segítségét, reméli a jó kapcsolat
megmarad és eredményesen tudnak a továbbiakban is dolgozni.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, óvónő: Köszöni az óvodának nyújtott segítséget.
Dani Béla Péter képviselő, tanár: Az általános iskola nevében megköszöni a támogatásukat.
Véleménye szerint kimagasló munkát végeznek. Megpróbálnak új közösséget kovácsolni,
formálni, jó hangulattal. A személyi változással kapcsolatosan kérne tájékoztatást.
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke: Erdélyiné Majoros Tünde
elnökhelyettes beadta a lemondását, nem kötelező megindokolnia, a képviselő-testület
elfogadta, 2 fővel törvényesen működhetnek.
Barabás Ferenc polgármester: Szeretné, ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat példaként
venné a Román Nemzetiségi Önkormányzat működését. Rendezvényeiken részt vett,
pozitívnak tartja, nagyon jó úton haladtak el, amikor a programokba az egész települést
bevonják. Mindent megtesznek, hogy jól érezzék magukat a résztvevők. Köszöni munkájukat,
továbbra is számítanak a tevékenységükre.
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Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a Román Nemzetiségi önkormányzat
tájékoztatóját dicsérettel fogadják el. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
94/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót dicsérettel
elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a Roma Nemzetiségi önkormányzat
tájékoztatóját ne fogadja el a Képviselő-testület.
Dani Béla Péter képviselő: Formailag sem megfelelő a tájékoztató. Szívesen legépelné nekik.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Elektronikusan kérték a tájékoztatót, de a roma
önkormányzat elnöke aláírva feladta postára. Nem változtathatják meg, miután nem
tartózkodik itthon, nem tudnak egyeztetni.
Barabás Ferenc polgármester: Maga a jelenlét is fontos lenne, az ülésen sem jelennek meg.
Semlyényiné Mizák Ágota: Képviselővé válásával ezt is vállalja.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót nem fogadja el.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
95/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót nem
fogadja el.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
8. Előterjesztés a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba
ingatlanok felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

adott

állami

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyetért a beszámoló
elfogadásával.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Szeretné, ha a következő évben a Kölcsey utca épületéről is be
tudnának számolni. A Katasztrófavédelem irányába volt megkeresés, ők jelezték, hogy nincs
rá szükségük. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az ingatlanok hasznosításáról
szóló beszámolóval, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államtól, a
Kormány 1449/2011. (XII. 22.) határozata alapján térítésmentesen átvett ingatlanok
(Biharkeresztes 467 hrsz - Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz - Kossuth u. 32., 744 hrsz - Kölcsey u.
19., 953 hrsz - Kossuth u. 41.) 2016. évi felhasználásáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 4.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
96/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar
Államtól, a Kormány 1449/2011. (XII. 22.) határozata alapján térítésmentesen átvett
ingatlanok (Biharkeresztes 467 hrsz - Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz - Kossuth u. 32., 744
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hrsz - Kölcsey u. 19., 953 hrsz - Kossuth u. 41.) 2016. évi felhasználásáról szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. május 4.

9. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2017. május 12. napján tartandó Közgyűlésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyetért a határozati javaslat
elfogadásával.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
előterjesztett 2016. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2016. évre
vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
29.986.251 E Ft mérlegfőösszeggel
306.103 E Ft adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1)
bekezdésének a./ pontja szerint.
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 6.883.500 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2017. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelt
eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt.
Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy
meghatalmazottat, hogy a 2017. május 12. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. május 12.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
97/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete,

mint

részvényes
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megtárgyalta, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság
közgyűlése számára előterjesztett 2016. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót
(éves beszámoló).
A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az
előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2016.
évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
29.986.251 E Ft mérlegfőösszeggel
306.103 E Ft adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1)
bekezdésének a./ pontja szerint.
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 6.883.500 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2017. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a
vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék
megképzése miatt.
Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert,
vagy meghatalmazottat, hogy a 2017. május 12. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó
közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. május 12.

10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási szociális
földprogram” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-17-KK) az Emberi
Erőforrások Minisztériumához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag támogatják a pályázat benyújtását.
Barabás Ferenc polgármester: Május 10-én kell benyújtani a pályázatot. Családonként 20.000
Ft értékű csomagot állítottak össze. Nyertes pályázat esetén 45 családot támogatni tudnak. A
pályázat 100 %-os támogatottságú, önerőt nem igényel. A megvalósítás érdekében
együttműködési megállapodást kötnek, hogy megfelelően hasznosítják-e a vetőmagot és a
kisállatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi
Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti és kisállattartási szociális
földprogram” (kódja: SZOC-FP-17-KK) című pályázati felhívásra 1 100 000 Ft elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem
szükséges.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017.05.10

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
98/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Emberi Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti és kisállattartási
szociális földprogram” (kódja: SZOC-FP-17-KK) című pályázati felhívásra 1 100 000
Ft elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész
nem szükséges.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017.05.10

11. Különfélék
K/1.Előterjesztés „A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) pályázattal érintett
terület kiemelt fejlesztési területté való minősítéséről, valamint a Helyi építési
Szabályzat előkert kialakítására vonatkozó előírások módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag támogatják a határozati javaslatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Egy piaccsarnok építéséről van szó, ennek feltétele a
településrendezési terv módosítása, kiemelt fejlesztés lesz. Egyre növekszik a piac
népszerűsége, télen is működtetni tudnák. A másik pályázat a Helyi Építési szabályzat
módosításának kezdeményezéséről szól, előkert kialakítására vonatkozó előírások
módosítására vonatkozik.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 1. határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzata által benyújtandó „A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című és
azonosítószámú pályázatból megvalósítandó fedett többfunkciós piaccsarnok által érintett
területet kiemelt fejlesztésű területté nyilvánítja.
A pályázat megvalósíthatósága érdekében a Képviselő – testület a város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezi.
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A módosítás során a főépítész megbízását, a megbízási díját és a Helyi Építési Szabályzat
módosításával kapcsolatosan felmerülő költségeket Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
99/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzata által benyújtandó „A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című és
azonosítószámú pályázatból megvalósítandó fedett többfunkciós piaccsarnok által
érintett területet kiemelt fejlesztésű területté nyilvánítja.
A pályázat megvalósíthatósága érdekében a Képviselő – testület a város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását
kezdeményezi.
A módosítás során a főépítész megbízását, a megbízási díját és a Helyi Építési
Szabályzat módosításával kapcsolatosan felmerülő költségeket Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi 2. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzata által benyújtandó „A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című és
azonosítószámú pályázatból megvalósítandó fedett többfunkciós piaccsarnok által érintett
területet kiemelt fejlesztésű területté nyilvánítja.
A pályázat megvalósíthatósága érdekében a Képviselő – testület a város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezi.
A módosítás során a főépítész megbízását, a megbízási díját és a Helyi Építési Szabályzat
módosításával kapcsolatosan felmerülő költségeket Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
100/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
A Biharkeresztes város az Állami főépítészi eljárás keretében egyeztetve a Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását
kezdeményezi, az előkert kialakítás előírásainak tekintetében.
A módosítás során a főépítész megbízását, a megbízási díját és a Helyi Építési
Szabályzat módosításával kapcsolatosan felmerülő költségeket Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Szóbeli előterjesztés a Megyei Polgárőr Nap támogatására
Barabás Ferenc polgármester: Ebben az évben május 27-én rendezik meg a Megyei Polgárőr
Napot. Támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet. A rendezvényt
minden évben támogatni szokta a Képviselő-testület. Az elmúlt évben 30 E Ft támogatást
nyújtottak, javasolják idén is 30 E Ft támogatást biztosítsanak a polgárőr napra.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 27-én tartandó
Megyei Polgárőr Nap megrendezéséhez 30.000 Ft, azaz: Harmincezer forint támogatást nyújt
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 8.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
101/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 27-én
tartandó Megyei Polgárőr Nap megrendezéséhez 30.000 Ft, azaz: Harmincezer forint
támogatást nyújt az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 8.
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K/3. Felvetések, hozzászólások
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az óvoda városi szintű gyermeknapi rendezvényét
május végén tartja. Az önkormányzat támogatni szokta a rendezvényt, reméli idén is
támogatják.
Barabás Ferenc polgármester: Természetesen minden évben támogatják az óvoda
gyermeknapi rendezvényét. Polgármesterként 300 E Ft összeghatárig van felhatalmazása.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e, hogy döntsön a gyermeknap
támogatásáról.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
gyermeknapi rendezvény támogatási összegének megállapítására, az Önkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 27.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
102/2017. (V. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a gyermeknapi rendezvény támogatási összegének megállapítására, az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. május 27.

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

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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