BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint
ÁRTÁND, BOJT és TOLD KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
2010. OKTÓBER 28-I
EGYÜTTES ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
Biharkeresztes
328/2010. (X. 28.) BVKt határozat
329/2010. (X. 28.) BVKt határozat
330/2010. (X. 28.) BVKt határozat

A BÖTKT munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési - és Okmányiroda beszámolójának
elfogadásáról
A 2011. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról

E7
C2
D1

Ártánd
89/2010. (X. 28.) ÁKt határozat
90/2010. (X. 28.) ÁKt határozat
91/2010. (X. 28.) ÁKt határozat

A BÖTKT munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési - és Okmányiroda beszámolójának
elfogadásáról
A 2011. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról
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Bojt
101/2010. (X. 28.) BKt határozat
102/2010. (X. 28.) BKt határozat
103/2010. (X. 28.) BKt határozat

A BÖTKT munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési - és Okmányiroda beszámolójának
elfogadásáról
A 2011. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról
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Told
85/2010. (X. 28.) TKt határozat
86/2010. (X. 28.) TKt határozat
87/2010. (X. 28.) TKt határozat

A BÖTKT munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Igazgatási, Városfejlesztési - és Okmányiroda beszámolójának
elfogadásáról
A 2011. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról

E7
C2
D1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án –
csütörtök – 14 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala konferencia
termében megtartott együttes üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
képviselő
Butt János román kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Árgyelán Andrea jegyző
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Garaguly László alpolgármester
Bazsó Sándor, Pető Miklós képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Nagy János, Karácsony Gyula, Varga László képviselő
Igazoltan távol:
Varga Róbert ártándi képviselő
Vass Mária polgármester, Reikli Ferencné bojti képviselő

Meghívottak, vendégek:
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
Hajdú Erzsébet Fehér Mályva HÖ Egyesület
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné óvodavezető, bizottsági tag
Sándor Péter polgárőr
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Szűcs Tímea Georgina ckö képviselő
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök megállapítja, hogy a képviselő-testületek
együttes ülése határozatképes, mivel Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 7 jelen
van, Ártánd 5 megválasztott képviselőjéből 4 jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 3
jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 5 jelen van, a képviselő-testületek ülését
megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
nélkül, Told Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

tartózkodás
tartózkodás
tartózkodás
tartózkodás

1. Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról szóló
beszámolóra
2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési
Okmányiroda 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóra

-

és

3. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv meghatározására
4. Különfélék
Napirend tárgyalása
1. Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról szóló
beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Gyökös Zoltán
irodavezető elkészítette beszámolóját. Kéri, tegye meg esetleges kiegészítését.
Gyökös Zoltán irodavezető: A kistérségi társulás tevékenységét, gazdálkodását próbálta minél
részletesebben leírni. Nagy változáson ment át a társulás, három költségvetési szervet alapított
ebben az évben a Társulási Tanács. Több mint egymilliárdos költségvetéssel bírnak július 1jétől. Másik változás, hogy az október 3-i polgármester választással tíz új polgármester került
a társulási tanácsba, ez egyharmadát jelenti a tagoknak. Bízik benne, hogy új ötletekkel

segítik a munkát. A tegnapi napon megalakult az új elnökség. Barabás Ferenc Biharkeresztes
polgármestere elnökhelyettes lett ismét, aki eddig is és ezután is a körjegyzőség településeit
képviseli. Megválasztásához gratulál. Vass Mária Bojt Község polgármestere a pénzügyi
bizottság elnöke lett.
Barabás Ferenc polgármester: Biharkeresztes bizottságai tárgyalták a beszámolót, kéri,
mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnök, ügyrendi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság
együttes ülésen tárgyalta a beszámolót. A feltett kérdésekre választ kaptak. Örömüket fejezték
ki, hogy eredményesen pályáztak. Egyhangúlag elfogadásra javasolják. Az ügyrendi bizottság
szintén egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnök: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Sok feladatot lát el a társulás, sok új feladat jelentkezett, bővült
a létszám, a költségvetés főösszege hatalmas. Ha nem lenne társulás, sokkal kevesebb
normatívából kellene gazdálkodni. A feladatellátás egyre szakszerűbb, a településekkel jó
munkakapcsolat alakult ki, igyekeznek a segítségükre lenni. Nehéz érzékelni a segítséget, de a
valóságban, ha a társulás nélkül látnák el a feladatokat, akkor éreznék a hiányát, gondol itt a
rendezvényekre is. Köszöni munkájukat, kéri továbbra is segítsék a települések munkáját.
Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, jóváhagyják-e a beszámolót.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
328/2010. (X. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
melléklete szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2010. október 28.

Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
89/2010. (X. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
melléklete szerinti beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 28.

Bojt Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
101/2010. (X. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2010. október 28.

Told Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
85/2010. (X. 28.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
beszámoló tartalmával megegyezően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2010. október 28.

2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési
Okmányiroda 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az Igazgatási, Városfejlesztési
tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők megkapták.

és

-

és

Okmányiroda

Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az együttes bizottsági ülésen felmerült kérdésekre válaszolva
néhány gondolattal egészíti ki beszámolóját. Az okmányirodai ügyintézések száma
fokozatosan növekszik, az előterjesztésből látható, bővült az ügyintézési idő. Az
építéshatósági ellenőrzések növekedése építési és használatbavételi engedélyekhez kötődik,
számuk leginkább Biharkeresztes és Berekböszörmény településeken emelkedett.
Szabálysértési eljárások megszüntetésének oka leggyakrabban, hogy az eljárás alá volt
személyek gyakran ismeretlenek. Bűncselekmény esetében áttételre kerül az ügy. Sok
tankötelezettség megszegése miatti ügyben a szülők felelőssége nem volt megállapítható. A
tulajdon elleni szabálysértési ügyekben 2010. augusztus 19-től a hatáskör átkerült a jegyzőtől
a bírósághoz, ez az ügyszámok csökkenését fogja eredményezni. Gyakori ebben az
időszakban a termények lopása és a falopás, ez fiatalkorú személyeket is érinti. Bővült a
közterület-felügyelő feladatköre. Mezőőri szolgálat került felállításra. A K-9 Mentőkutya
Egyesület megküldte beszámolóját.

Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság együttes ülésen tárgyalta az
iroda beszámolóját, megállapították, hogy tartalmas, precíz. Széleskörű a tevékenységi köre,
nagyon nehéz lehet az irányítása, melyet az irodavezető eredményesen végez. Az
okmányirodai esetszám nő, 50 % nem biharkeresztesi veszi igénybe, ez megalapozhatja a
jövőjét. A bizottság elismerését fejezte ki az iroda munkája iránt, a beszámoló dicsérettel való
elfogadását javasolják.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság egyetért a pénzügyi bizottság
elnöke által ismertetett véleménnyel, elfogadásra javasolják a beszámolót.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a beszámoló dicsérettel való
elfogadását javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: Az iroda valóban nagyon összetett feladatot lát el. Olyan
feladatot végez, amivel nap, mint nap találkozik az ügyfelekkel. A Polgármesteri Hivatal
szolgáltató hivatal kíván lenni. A közterületen szolgálatot teljesítő munkatársak eredményes
munkát végeznek. A mezei őrszolgálat létesítése plusz kiadást jelent az önkormányzat és a
gazdák részére is. Valóban büszkék az okmányirodára, a környéken itt a legkevesebb a
várakozási idő, hozzáértőek a kollégák. Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak,
egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a beszámolót dicsérettel fogadják el.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
329/2010. (X. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
azonnal

Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
90/2010. (X. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Városfejlesztési és Okmányiroda 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
102/2010. (X. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Városfejlesztési és Okmányiroda 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Told Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
86/2010. (X. 28.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Városfejlesztési és Okmányiroda 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

3. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv meghatározására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést Jegyző Asszony készítette, Biharkeresztes
bizottságai tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták. A körjegyzőség
önkormányzatai belső ellenőrzési feladatait kistérségi társulás keretében látja el az IKSZ 98.
Kft. A városi önkormányzatok esetén 4, községi önkormányzatok esetén 2-2 ellenőrzési témát
kell meghatározni, melyet a határozati javaslat szerint javasol elfogadni. Ebben az évben még
Biharkeresztes esetében plusz két, Ártánd esetében plusz egy ellenőrzésre kerül sor.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság egyetért az előterjesztéssel,
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Körültekintően jártak el a terv elkészítésekor. Alapvető cél,
hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák. Fontosnak tartják, hogy legyenek ellenőrzések,
minden szervezetnek szüksége van rá. Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
330/2010. (X. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények teljes személyi anyagának
ellenőrzése
2. Normatíva igénylésének előzetes ellenőrzése
3. Korábbi külső szervezetek által végzett ellenőrzések során tett hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásának
ellenőrzése
4. Civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának
ellenőrzése.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2010. október 31.

Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
91/2010. (X. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község Önkormányzat 2011.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Normatíva igénylésének előzetes ellenőrzése
2. Korábbi külső szervezetek által végzett ellenőrzések során tett hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásának
ellenőrzése.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2010. október 31.

Bojt Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

103/2010. (X. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bojt Község Önkormányzat 2011. évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Normatíva igénylésének előzetes ellenőrzése
2. Korábbi külső szervezetek által végzett ellenőrzések során tett hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásának
ellenőrzése.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2010. október 31.

Told Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
87/2010. (X. 28.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Önkormányzat 2011. évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Normatíva igénylésének előzetes ellenőrzése
2. Korábbi külső szervezetek által végzett ellenőrzések során tett hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásának
ellenőrzése.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2010. október 31.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat és Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
külön zárt ülésen folytatta munkáját.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző

