Határozatok:

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint
ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
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Bojt
109/2010. (XII. 9.) BKt határozat
110/2010. (XII. 9.) BKt határozat
111/2010. (XII. 9.) BKt határozat
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74/2010. (XII. 9.) NKÖK határozat
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90/2010. (XII. 9.) TKt határozat
91/2010. (XII. 9.) TKt határozat
92/2010. (XII. 9.) TKt határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 9-én – csütörtök – 13.30 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:
Vass Mária poglármester
Garaguly László alpolgármester
Bazsó Sándor, Reikli Ferencné képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Czeglédi Vince, Kovács Imre, Kovács Miklós, Nagy Károly képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Varga László képviselő
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Igazoltan távol:
Varga Róbert ártándi képviselő
Pető Miklós bojti képviselő
Berei Zsoltné Nagykereki képviselő
Nagy János és Karácsony Gyula toldi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Dr. Lingvay Csaba r.kapitány Rendőrkapitányság
Feketéné Bartha Edit r.alezredes Rendőrőrs
Dr. Péter Sándor r.alezredes Határrendészeti Kirendeltség
Sándor Péter polgárőr
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Boros Beáta intézményvezető
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
Hajdú Erzsébet Fehér Mályva HÖ Egyesület
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné óvodavezető, bizottsági tag
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
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 4
jelen van, Nagykereki 7 megválasztott képviselőjéből 6 jelen van, Told 5 megválasztott
képviselőjéből 3 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 tartózkodás
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Told Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatáshoz
2. Előterjesztés a közrend-közbiztonság helyzetről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a települések közlekedési helyzetének értékelésről szóló
tájékoztatásra
3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2009. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra
4. Különfélék
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Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek
Biharkeresztes bizottságai tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.

megkapták.

Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a tájékoztatót.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a III.
negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a napirendet.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a tájékoztató elfogadását
javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: A költségvetés elfogadásakor érezték, hogy igen nehéz feladat
előtt állnak, hiánnyal tervezték meg a költségvetést. A pályázatok a kieső forrásokat
biztosítani tudták. Megköszöni irodavezető asszony munkáját, intézményvezetőknek,
polgármestereknek, partnerek voltak, hogy színvonalas alapoktatást, óvodai nevelést tudjanak
megvalósítani. Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a III. negyedévi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót.
Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
108/2010. (XII. 9.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2010. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 9.

Bojt Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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109/2010. (XII. 9.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2010. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2010. december 9.

Nagykereki Község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2010. (XII. 9.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2010. december 9.

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
90/2010. (XII. 9.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2010. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2010. december 9.

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
371/2010. (XII. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2010. december 9.
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2. Előterjesztés a közrend-közbiztonság helyzetről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a települések közlekedési helyzetének értékelésről szóló
tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: A rendőrőrs tájékoztatóját a képviselő-testületek írásban
megismerték. A Polgárőrség beszámolóját Biharkeresztes Város képviselő-testülete szintén
írásban megkapta. Felkéri a Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjét tájékoztatója
megtartására.
Dr. Péter Sándor r.alezredes a Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltség Vezetője:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit, bemutatja prezentációját. A jövőre
vonatkozóan: amikor Románia csatlakozik a Schengeni övezethez, a határrendészeti
kirendeltség megszűnik, átalakul. Az állomány a rendőrség kötelékének más helyein teljesít
szolgálatot. Az illetékességi területen a migráció elleni küzdelem nem szűnhet meg.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a képviselőket, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket a tájékoztatókkal kapcsolatosan.
Zsilinyi László képviselő: Sok információt kaptak. A jövőben az épületek hasznosításával
kapcsolatosan van-e elképzelés?
Dani Béla Péter képviselő, iskolaigazgató: Az iskolarendőr többször felkereste az iskolát,
szeretné megköszönni az együttműködést, a rendszer jó, reményei szerint a jövőben
hatékonyan tudnak együttműködni.
Vass Mária Bojt Község polgármestere: Soha nem volt nagyobb szükség a szoros
együttműködésre. A lakosság anyagi helyzete sajnos, egyre rosszabb képet mutat. Növekszik
a bűncselekmények száma. A késői észleléssel kapcsolatosan, igyekeznek hamarabb jelezni,
szeretnének azonnal rendőrt látni a helyszínen, gondolja technikai, létszám probléma. A
községben nagy probléma, hogy a lakosság gyalogos közlekedésre az úttestet használja járda
helyett. Próbálják jobban rákényszeríteni a kulturált és megfelelő helyen történő közlekedésre.
Köszöni munkájukat.
Gyökös Zoltán képviselő: Űrt hagynak maguk után, ha megszűnik a határrendészeti
kirendeltség. Fontos, hogy a rendőri jelenlét továbbra is megmaradjon, nemcsak helyi ügy,
hanem a kistérségi társulás településein is. Biharkeresztesen a vagyonelleni bűncselekmények
száma megnőtt. Valamit tenni kellene ellene. Nőni fog azokban az utcákon is, ahol eddig nem
fordult elő.
Benkő Sándor Ártánd Község polgármestere: Románia felől Ártánd az első település, lesz-e
nagyobb ellenőrzés? Az épületekkel mi történik?
Dr. Lingvay Csaba rendőrkapitány: Megerősíti az írásban tett gratulációját, kiváló
együttműködést kíván az új testületekkel. A kérdések egy részére nem kompetens válaszolni.
Nem tudják, a jövőben hogy fog alakulni a bűnözés, amit említettek, vízió. A feladatokhoz az
erő meg fog maradni. Az ellenőrzéseket továbbra is fenn kell tartani, ehhez állományi létszám
kell. Nyilván változni fog, nem tudják pontosan, a feladatokat továbbra is el fogják látni. A
kapitányság létrehozásának kérdésére szakmai véleményt fogalmazott meg. Teljesen mindegy
hogy hívják, ha megfelelő létszám működik. Létszámemelés indokolt, a költségek miatt
kapitányság nem. A társhatóságokkal együtt megnyugtatóan tudják ellátni a feladatot.
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Hosszútávon ez lesz a megoldás. Megérti az aggodalmat. A vagyoni bűncselekményekkel
kapcsolatosan elmondja, hogy van egy sajátosság, sok román állampolgár ingatlant vásárolt,
melyek elhagyatottak. A közbiztonságon úgy tudnak javítani, ha egy erős polgárőrség
működik. Ha a lakosság létszámarányában a polgárőrségen javítanak, erőteljessé teszik a
működését. A helyi közélet szabályzása: alkohol a kistelepüléseken jelen van. Felmerül a
kérdés, indokolt-e kocsma? A segélyek, támogatások a kocsmákba, a játék-automatákba
kerül. Le kellene szabályozni a vendéglátóhelyek működését. Normák nélkül nem tudják
betarttatni. Fel kell vállalni milyen rendet szeretnének, nemcsak rajtuk van nyomás. Provokál
a jövő érdekében. Még egyszer hangsúlyozza, a kapitányság létrehozásának kérdésére
szakmai indok szerint létszámnövelés indokolt. A határrendészeti kollégák egy része ugyanazt
a feladatot látja el, mind eddig. Egységes rendőrség van, részben elkülönült feladatok
végrehajtásában jelenik meg.
Dr. Péter Sándor r.alezredes: Az ártándi határátkelőhely komplexum a Vám- és Pénzügyőrség
kezelésében van. Jelenleg a határrendészeti komplexum biztosan meg fog maradni, kb. másfél
éve átköltözött a rendőrőrs, ugyan csak ott székel a bevetési szolgálat, ebben fognak tovább
működni. A migrációs mélységi ellenőrzés során jelen kell, hogy a legyen a tevékenységet
végző kolléga, abban az épületben, hogy milyen szervezeti formában, azt még nem tudják. A
funkciója továbbra is megmarad.
Kiss István ártándi képviselő: Lesz-e körzeti megbízott?
Dr. Lingvay Csaba rendőrkapitány: Az, hogy legyen önálló körzeti megbízott, akkor döntik
el, ha megkapják a létszámot. Nem is indokolt minden településen, ha szakmai oldalról nézi.
Van minden településen az illetékességi területükön. Egy megbízott több településen,
Ártándon Kormány Péter a körzeti megbízott, honlapjukon olvasható.
Barabás Ferenc polgármester: Részletes tájékoztatást kaptak, külön köszöni az Őrsparancsnok
Asszonynak. Mindenképpen vissza kell fogni a vagyon elleni bűncselekményeket.
Szakmailag biztosan igaza van Kapitány Úrnak. Szomorú volt, amikor a kapitányság
létrehozásával kapcsolatos válaszlevelet megkapta. Az őrs létszáma jelentős mértékben meg
lesz emelve, fontos, hogy az itt elő emberek biztonságban éljenek. Nem tudja mennyire vízió
a bűncselekmények számának megnövekedése. Megköszöni a polgárőrök tevékenységét,
komoly feladatot látnak el. Rendezvényeken mindig jelen vannak, rendszeres járőrszolgálatot
teljesítenek. Az elmúlt években jelentős mértékben növekedett a számuk. Nagy segítség volt a
településőrség, közmunka keretében továbbra is szeretnék működtetni. Kéri, segítsék
munkájukat.
Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
109/2010. (XII. 9.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság helyzetéről,
a község közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. december 9.
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Bojt Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
110/2010. (XII. 9.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság helyzetéről, a
polgárőrség működésének tapasztalatairól, és a község közlekedési helyzetének
értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2010. december 9.

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
91/2010. (XII. 9.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság helyzetéről, a
község közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2010. december 9.

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
372/2010. (XII. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes a közrend –
közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének tapasztalatairól, és a város
közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2010. december 9.

3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2009. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek
Biharkeresztes bizottságai tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.

megkapták.

Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A pénzügyi iroda beszámolóját a következőkben
igyekszik az adott év korábbi időszakában elkészíteni. Táblázatokkal, folyamatábrákkal
mutatta be tevékenységüket. Nagyon sok programmal dolgoznak, megfeszítő munkát
végeznek. Szeretnék átszervezni az iroda munkáját, hogy jobban megfeleljen a társulásban
résztvevő önkormányzatoknak.

8

Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést. A
beszámoló alapos, részletes, a táblázatokból látható milyen nagymennyiségű munkát
végeznek, az adóügyi feladat is hozzájuk tartozik. A működés kiegyensúlyozott, a munkát
megfelelő módon tudják végezni. Köszöni munkájukat. A beszámoló dicsérettel való
elfogadását javasolják.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót. A
beszámolóból kitűnik, hogy mekkora feladat hárult az iroda munkatársaira. Munkaidőben
nem lehet elvégezni, keményen dolgoznak, rengetek az ügyirat, nagyon sok egyeztetést kell
végezni, nagy az átutalások száma. Elismerésüket fejezi ki. Keresik, hogyan lehetne jobb
szervezeti struktúrában ellátni a feladatokat. A beszámoló dicsérettel történő elfogadását
javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta a beszámolót,
dicsérettel való elfogadását javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót,
dicsérettel történő elfogadását javasolják. Sajnos nincs kellően prezentálva, hogy mennyi
munkát végeznek. Jónak tartanák, ha a honlapon megjelenne, olvasható lenne.
Árgyelán Andrea jegyző: Köszöni az iroda munkáját. A beszámolót a honlapon közzéteszik, a
lakosság látni fogja.
Barabás Ferenc polgármester: Valóban az egyik legtöbb és legösszetettebb feladat a pénzügyi
iroda feladata. A körjegyzőségi költségvetés egyeztetésekor szokott felvetődni,
megkérdőjeleződni, hogy kell-e ennyi ember. Ha csak a feladatok felsorolását nézik, láthatják
mennyi munkájuk van. A pénzügyi szabályokat mindenkinek be kell tartani. Köszönettel
tartoznak valamennyi munkatársnak. Kéri a képviselő-testületek, szavazzanak, egyetértenek-e
a beszámoló dicsérettel, való elfogadásával.
Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
110/2010. (XII. 9.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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111/2010. (XII. 9.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
92/2010. (XII. 9.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea körjegyző
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
373/2010. (XII. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt dicsérettel
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
azonnal

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-külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző

10

