BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. ÁPRILIS 3-I
ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:

---

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 3-án – kedd –
16:30 órai kezdettel a Bihar Közösségi Házban megtartott ünnepi üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Dr. Varga Béla kitüntetett és hozzátartozói
Tiszó Sándorné kitüntetett és hozzátartozói
valamint kb. 85 fő helyi lakos
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Köszönti a képviselő-testület ünnepi ülésének valamennyi résztvevőjét, képviselő társait, a
meghívott vendégeket.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak átadása
2. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak
átadása
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2.

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak
átadása
Barabás Ferenc polgármester: Szeretettel köszönti a jelenlévőket.
Megkülönböztetett tisztelettel köszönti az ünnepi ülésen a város kitüntetettjeit, Dr. Varga
Bélát és Tiszó Sándornét.
Biharkeresztesen nagyon szép és régi hagyomány, hogy ilyenkor tavasz kezdetén
megrendezik, megszervezik a Város Hete rendezvénysorozatot.
A kitüntetések átadása következik. Felkéri Irodavezető Asszonyt a kitüntetettek méltatására.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a városért végzett tevékenység elismeréseként "Pro Urbe Biharkeresztes" díjat
alapított. „Pro Urbe Biharkeresztes” díj adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek, akik/amelyek tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti
munkásságukkal, az egészségügy-szociális, az oktatás-nevelés, közművelődés, sport,
közbiztonság, a gazdaság területén kifejtett tevékenységükkel a város fejlődéséhez, jó híre
növeléséhez hozzájárultak.
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő – testülete a 72/2018. (III.28.) számú
BVKt határozat alapján Dr. Varga Béla részére több évtizedes gyógyító, egészségnevelő
és prevenciós tevékenységéért, valamint a város érdekében végzett közéleti tevékenysége
elismeréseként „Pro Urbe Biharkeresztes„ díjat adományoz.
Varga Béla 1950. szeptember 5-én Debrecenben született. Édesapja kutatóvegyészként
dolgozott a Budapesti Szerves-vegyipari Intézetben, édesanyja az Országos Közegészségügyi
Intézet munkatársa volt. Két testvére Budapesten él. Általános iskolai tanulmányai után a
Debreceni Kossuth Lajos Gimnáziumban két tanévet végzett el. A család Budapestre
költözött, így az érettségi bizonyítványt a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban szerezte meg.
Sikeresen felvételizett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Tanulmányait az akkor
kötelező két éves sorkatonai szolgálat után kezdhette meg. Az egyetemi diploma megszerzése
után 1978-ban a Debrecenben a Bartók Béla úti Kórház belgyógyászati osztályán helyezkedett
el. 1980-ban a kórház Biharkeresztesre rendelte ki helyettesítésre. Megismerve a körzeti
orvosi tevékenységet, úgy döntött, mint körzeti orvos folytatja a praktizálást. Ebben az évben
házasságot kötött, házasságából két fia született: Csaba és Gergely.
1997-ben háziorvosi szakvizsgát tett. Jelenleg is Biharkeresztes egy részének, Told
községnek, illetve Bedő településnek felnőtt és gyermek lakossága tartozik a körzetéhez. Az
1980-as években a helyi ipari üzemeknél és az állami gazdaságban üzemorvosként is
dolgozott.
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A pályája kezdetétől legjobb tudása szerint végzi gyógyító munkáját. Nagy súlyt fektetett
arra, hogy a korszerű ismereteket megszerezze, illetve a gyakorlatban is alkalmazza.
Vállalkozó háziorvosként közel ezernyolcszáz lakos egészségügyi ellátásáról gondoskodik.
Mindig fontosnak tartotta a korszerű betegellátás biztosítását, rendelője fejlesztésére
folyamatosan gondot fordít.
Feladatait mindenkor a szakma szabályainak megfelelően, a korszerű diagnosztikai, terápiás
eljárásokat felhasználva végzi. Hivatástudata, a prevencióban végzett tevékenysége
kiemelkedő.
Háziorvosi munkája során mindig a legnagyobb empátiával fordult betegei felé, akiket időt és
energiát nem kímélve gyógyít, gondoz, tanácsokkal segít.
Jelentős részt vállalt az orvosi ügyeleti munkában is. Hiszen számára első mindig a gyógyítás,
az életmentés a segítségadás.
Nemcsak háziorvosi teendőit látja el, hanem szívén viseli az „iskola orvosi” feladatait is.
A rendszerváltás után két ciklusban képviselőként, illetve mint alpolgármester segítette a
helyi önkormányzati munkát.
Szabadidejét szívesen tölti a természetben, megszerette a bihari tájat.
Sokat olvas: szakmai folyóiratokat, szépirodalmat. A barkácsolás is egyik kedvelt időtöltése.
Nem utolsó sorban sok örömöt talál a három unokájában.
A doktor úr az idén 40 éve végzi gyógyító feladatait. Emberségének, szakmai munkájának
köszönhetően méltán érdemelte ki betegei bizalmát és megbecsülését.
Felkéri Barabás Ferenc polgármester urat, hogy a Pro Urbe Biharkeresztes díj plakettjét és a
díjjal járó oklevelet Dr. Varga Béla részére adja át.

„Pro Urbe Biharkeresztes” díj átadása
Dr. Varga Béla részére
Barabás Ferenc Polgármester Úr által
Dr. Varga Béla díjazott: Megköszöni a testület tagjainak, köszöni Polgármester Úrnak. Amint
ismerik, nem a szavak embere, inkább gyógyítani szeret. Megköszöni a kollégái, munkatársai
és családja által nyújtott támogatást a végzett munkájához.

Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közszolgáltatások bármely területén (közigazgatás, közoktatás, közművelődés,
szociális és egészségügyi ellátás) huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő munka
elismerésére, a közösség elé példaképül állítható az Önkormányzat és szerveinél
köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére „ A Köz Szolgálatáért „
kitüntetést alapított.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő – testülete a 73/2018. (III.28.) számú
BVKt határozat alapján Tiszó Sándorné részére több évtizedes közszolgálati
tevékenysége, a folyamatos, kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás biztosítása
elismeréséül „Köz Szolgálatáért” kitüntetést adományoz.
Tiszó Sándorné Juhász Ida a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott
pénzügyi vezetője 1959. május 21-én született Berettyóújfaluban. Szülei tősgyökeres
biharkeresztesiek voltak. Édesapja autószerelőként, édesanyja betanított munkásként
dolgozott. Ida az általános és a középiskolát is Biharkeresztesen végezte. Érettségi után 1977ben Debrecenben a Számítógépes Ügyvitelszervezési Vállalatnál helyezkedett el
adatrögzítőként, de rövid idő után visszatért lakóhelyére. Négy évig minőségellenőrként
dolgozott a Biharkeresztesi Gabonaforgalmi Vállalatnál, majd ezt követően 1981- től 1988-ig
az ártándi Szolgáltatóipari Vállalat szállításvezetője volt. 1988-ban került szorosabb
kapcsolatba a számok világával, ami további életét jelentősen befolyásolta. 10 éven keresztül
az Biharkeresztesi OTP fióknál pénztáros ügyintézőként tevékenykedett. 1999. szeptember
15-étől kezdődően 2018. január 26-i nyugdíjba vonulásáig a biharkeresztesi polgármesteri
hivatal pénzügyi irodáján dolgozott először ügyintézőként, majd 2007-től irodavezetőként.
1980-ban ment férjhez, s a házasságából 2 gyermeke született, Adrienn 1983. február 11-én,
aki közgazdász lett és Budapesten él, Renátó 1986. január 3-án, aki nagypapája nyomdokaiba
lépve autószerelőként dolgozik Biharkeresztesen. Ida egyszeres nagymama, lánya 20… -ben
fiú unokával ajándékozta meg.
A munka és a család mellett folyamatosan képezte megát, valuta pénztárosi, banki ügyintézői
és mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett mind vállalkozási, mind pedig államháztartási
szakon. 2004-ben angol nyelvből alapfokú nyelvvizsgát tett. 2007-ben diplomázott a
Kodolányi János Főiskola közgazdasági karán.
Közszolgálati életpályája során gondoskodott az éves költségvetési szabályozás alapján az
önálló költségvetési szervek pénzügyi tervjavaslatainak számítási anyagának előkészítéséről,
irányította és koordinálta az önkormányzatok és a hivatal működéséhez szükséges
költségvetési javaslatok összeállítását.
Hathatós segítséget nyújtott a nemzetiségi önkormányzatok, a társulások szabályszerű
gazdálkodásában, határozataik meghozatalában. Feladat volt a főkönyvi könyvelésen alapuló
adatszolgáltatások előkészítése, elkészítése. A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó
költségvetési tervezés munkálataiban való közreműködés, előirányzatok, előirányzatváltozások könyvelése, továbbá az intézmény éves költségvetésének, valamint
mérlegbeszámolóinak, szöveges beszámolóinak elkészítésében való együttműködés,
adatszolgáltatás.
Munkáját felelősségteljesen, nagy szakértelemmel és hivatástudattal végezte. Nyugdíjasként
is számíthatnak a segítségére mind az önkormányzatok, mind pedig kollégái.
Szakmaszeretete példaértékű. Kapcsolata az önkormányzat tisztségviselőivel, a hivatal
vezetőivel és a szakterületéhez kapcsolódó intézményekkel korrekt és következetes,
segítőkész hozzáállás jellemzi. A feladatainak ellátásához megfelelő, a munkája során jól
hasznosítható ismeretekkel rendelkezik. Szakmai tudását és ismereteit a gyakorlati munka
során a legjobb tudása szerint kamatoztatta, tudását folyamatosan bővítette.
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Magas fokú szakmai önállósággal, kitartó, mintaértékű szorgalommal és igyekezettel,
precízen, és nagyon pontosan látta el a munkakörébe tartozó feladatokat.
Hivatástudata és szorgalma, nagyfokú felelősségérzete, precíz, szorgalmas, kitartó
munkavégzése, a munkatársakkal való együttműködése példaként állítható mind a pályakezdő
fiatal, mind pedig a már gyakorlottabb munkatársak számára.
Felkéri Barabás Ferenc polgármester urat, hogy a Köz Szolgálatáért kitüntetést és a vele járó
oklevelet Tiszó Sándorné részére adja át.

„A Köz Szolgálatáért ” kitüntető cím átadása
Tiszó Sándorné részére
Barabás Ferenc Polgármester Úr által
Tiszó Sándorné kitüntetett: „Tisztelt ünneplő közönség!
Megtisztelő számomra, hogy ezt a kitüntetést ma én vehetem át.
Köszönöm mindazoknak, akik méltónak találtak e díjra, de most nem vehettem volna át az
elismerést, azoknak a munkatársaknak a lelkiismeretes munkája nélkül, akik kitartóan látták el
a ránk bízott feladatot az elmúlt évek során.
Köszönettel tartozom – édesanyámnak, aki gondozta az unokákat, sütött-főzött, hogy levegye
vállamról a terheket, - gyermekeimnek, akik segítettek otthonunk építésében, és egy-egy nap
családi programmal feledtették a hétköznapokat.
A munkám az önkormányzati pénzügyi gazdálkodás volt. Közel két évtizeden át. A
gazdálkodást már megtanultuk szüleinktől, nagyszüleinktől. Kevés jövedelemből otthont
teremteni, családot eltartani, gyermekeket taníttatni. Ma is mindannyian gazdálkodunk a
pénzzel, az idővel. Úgy gondolom, akkor érezzük jól magunkat, ha a munka és a szabadidő
eltöltésében megtaláljuk az egyensúlyt. Van úgy, hogy a mérleg nyelve megbillen, sok a
kihívás, sok a megoldandó feladat, szoros a határidő. Azt érezzük, túl nagy a teher. Akkor jó,
ha ott vannak mellettünk családtagjaink, de akkor is kell, hogy mellettünk legyenek, ha az
egészségünk jelez, és akkor igazán teljes az életünk, ha a pihenés során együtt töltünk néhány
napot, órát a szeretteinkkel.
Az évek során, akikkel együtt dolgoztam, mindenkitől tanultam valamit. A munkám során
szerzett tapasztalatokat, ismereteket igyekeztem átadni azoknak a kollégáknak, akik
hasznosnak találták. Ebben a munkában nagyon sok ismeret, jogszabály, információhalmaz
vesz bennünket körül, úgy gondolom, ha biztos alapokkal rendelkezünk, és ezeket az
ismereteket szinten tartjuk, akkor sem lehet mindent megtanulni, viszont a megszerzett
ismereteket jól kell tudni rendszerezni, kellő időben tudni kell mit, hol lehet megtalálnunk.
Mindannyiunk talál a munkában bizonyos szépességeket, ki többet, ki kevesebbet, de ezen
felül kell szorgalom, nagyfokú kitartás, egymás iránti tisztelet, és alázat. Kívánom, most e
gondolatok jegyében folytassák az utódaink ezt a szép, de nem könnyű munkát.
Lehetőség nekem és másoknak is adódott az életben, egy jobb állás, magasabb fizetés lehet,
hogy kevesebb feladattal is. Én itt maradtam, hogy miért? Többször is feltettem magamban a
kérdést. A válasz mindig az volt, szerettem a munkákat, mert szeretek Biharkeresztesen élni.
Legyen folytatása az évek során végzett gazdálkodásnak, az intézmények további biztonságos
működése, épülése, szépülése, a város fejlődése.”
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Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Hagyományaikhoz híven ünnepi műsorral köszöntik a
kitüntetetteket.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület
ünnepi ülését bezárta.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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