BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint
ÁRTÁND, NAGYKEREKI, TOLD,
és BEDŐ KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
2013. DECEMBER 4-I
EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
Biharkeresztes
219/2013. (XII. 4.)
számú BVKt határozat
220/2013. (XII. 4.)
számú BVKt határozat
221/2013. (XII. 4.)
számú BVKt határozat
222/2013. (XII. 4.)
számú BVKt határozat

A közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a város közlekedési helyzetének értékeléséről szóló
tájékoztató elfogadásáról
A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

C7
E16
E16

Általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről

J2

75/2013. (XII. 4.)
számú ÁKt határozat

A közrend-közbiztonság helyzetéről, és a község közlekedési helyzetének
értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról

C7

76/2013. (XII. 4.)
számú ÁKt határozat
77/2013. (XII. 4.)
számú ÁKt határozat
78/2013. (XII. 4.)
számú ÁKt határozat

A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

E16

Ártánd

E16

Általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről

J2

A közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a község közlekedési helyzetének értékeléséről szóló
tájékozató elfogadásáról
A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról

C7

Nagykereki
86/2013. (XII. 4.)
számú önkormányzati
határozat
87/2013. (XII. 4.)
számú önkormányzati
határozat
88/2013. (XII. 4.)
számú önkormányzati
határozat
89/2013. (XII. 4.)
számú önkormányzati
határozat

Az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről

E16
E16
J2

Told
72/2013. (XII. 4.)
számú TKt határozat

A közrend-közbiztonság helyzetéről, és a község közlekedési helyzetének
értékeléséről

C7

73/2013. (XII. 4.)
számú TKt határozat
74/2013. (XII. 4.)
számú TKt határozat
75/2013. (XII. 4.)
számú TKt határozat

A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

E16

Általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről

E16
J2

Bedő
64/2013. (XII. 4.)
számú határozat

A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról

E16

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Nagykereki
Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzat, Bedő Község Önkormányzat
Képviselő-testületei 2013. december 4-én – szerda – du. 13:30 órai kezdettel a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Termében megtartott együttes
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Zsilinyi László helyi képviselő
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Czeglédi Vince, Kovács Imre, Nagy Károly helyi képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Karácsony Gyula helyi képviselő
Bedő Község Képviselő-testülete:
Eszenyi Antal polgármester
Papp György alpolgármester
Leó Tibor János helyi képviselő
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Igazoltan távol:
Harsányi Csaba, Nagy Barnabás biharkeresztesi képviselők
Pálné Fazekas Irén ártándi alpolgármester
Berei Zsoltné, Kovács Miklós nagykereki képviselők
Nagy János, Varga László toldi képviselők
Tóth Antal, Zsíros Sándor bedői képviselők
Meghívottak, vendégek:
Dr. Tóth Ferenc r.alezredes
Feketéné Bartha Edit r.alezredes
Szabó László r.alezredes
Sándor Péter polgárőrvezető Biharkeresztes
Dózsa Kálmán polgárőrség elnöke Nagykereki
Kiss Józsefné intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szatmári László r.tzls.
Takács Tünde
Mészáros Bálint r.hdgy.
Szűcs László r.alezredes
Rácz István r.zls.
Kovács Imre r.zls.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait,
meghívottakat, az ülés résztvevőit, tájékoztatja a képviselőket, hogy Berekböszörmény
Képviselő-testülete nem vesz részt az együttes ülésen, külön ülésen hozzák meg határozatukat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van, Nagykereki 7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told
5 megválasztott képviselőjéből 3 fő jelen van, Bedő 5 megválasztott képviselőjéből 3 fő jelen
van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a város közlekedési helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatásra
2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának és az
óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
3. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről
4. Különfélék
Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
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Biharkeresztes Város Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Bedő Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a város közlekedési helyzetének értékeléséről szóló
tájékoztatásra
2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
és az óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
3. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről
4. Különfélék
Tárgyalt napi rendi pont:
1. Előterjesztés a közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség működésének
tapasztalatairól, és a város közlekedési helyzetének értékeléséről szóló
tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: Bemutatja Dr. Tóth Ferenc r.alezredes urat, aki december 1jétől vezeti a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságot.
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Javasolja, hogy elsőként a rendőrség beszámolóját
tárgyalják. Örömét fejezi ki, hogy a Biharkeresztesi Rendőrőrs esetében az osztály jogállás
megmaradt. A napi gyakorlatban is tapasztalható, hogy olyan állománnyal működik, amely
erősíti a közrendet, közbiztonságot. Egyre gyakrabban találkozhatnak az utcán gyalogos
járőrökkel. Mi a tapasztalat, mennyire hozta a várt eredményt? A lakosság részéről pozitív, jó
néven veszik ezt.
Nagyon örülnek, hogy az oktatási intézményekben az iskolarendőrök dolgoznak. Ezzel
kapcsolatosan ebben az évben mi a tapasztalat?
Feketéné Bartha Edit r.alezredes: Köszönti az ülés résztvevőit. Reméli, a lakosság és a
képviselő-testület is azt érzi, hogy jó a közbiztonság, nem csak a statisztika, hanem a lakosság
véleménye alapján is. Tendenciáról beszélhetnek, ez azt mutatja, amit a rendőrállomány
végez, nagyon következetes és eltökélt körzeti megbízottaik vannak, akiknek a széles
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feladatkörébe tartozik az iskolarendőri feladat is. Nagyon eredményes munkát végeznek e
tekintetben is. Reméli a körzeti megbízottak továbbra is következetesen fogják végezni a
munkát a lakosság és az iskolák megelégedésére.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, iskolaigazgató: Az iskolájuk a kezdetektől részt
vesz az iskola rendőre programban. Ezúton is megköszöni segítségüket. A szuperbringa
akcióban is részt vesznek, ez a gyerekek körében is egyre népszerűbb, látják benne a
segítőkészséget. A középiskolát beválasztották olyan intézmények közé, ahol bűnmegelőzési
tanácsadó működik. Várják a pozitív eredményeket ezzel kapcsolatosan is.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Szeretnének köztéri kamerákat felállítani a főbb
csomópontokra, sajnos nem nyert támogatást a pályázat. Remélhetnek-e belügyi vonalon
támogatást e tekintetben?
Benkő Sándor Ártánd község polgármestere: Sok kimutatással, statisztikával találkoztak, ami
jó számukra. A külföldi rendszámú és a magyar rendszámú gépjárművel elkövetett
szabálysértésekről készítettek-e statisztikát?
Gyökös Zoltán képviselő: A kábítószer jelenlétét, ne tabu témaként kezeljék, hanem konkrét
dolgokat kellene felmutatni. A városban beszélik, tudják a terjesztőket. Egyre komolyabb
probléma lesz a jövőben.
Dr. Tóth Ferenc r.alezredes: Köszönti az ülés résztvevőit. Be kíván mutatkozni a képviselőtestületeknek. 2013. december 1-jétől kapta azt a feladatot, hogy vegye át a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság vezetését. 1990-óta van a BM kötelékében, elvégezte a rendőrtiszti
főiskolát, a jogi egyetemet, három nyelvvizsgája van. Négy gyermek neveléséről
gondoskodik, két saját, és két gyermeke van az új házasságából. Debrecenben lakik, nem
tervez költözést, ennek praktikus oka van, a kapitányok sűrűn cserélődnek. Ezzel együtt
hosszútávon gondolkodik. Rendőri pályafutása alatt végig bűnügyi szakterületen dolgozott. A
megyei bűnügyi osztályvezetőként jól rálátott a megye bűnügyi helyzetére. Sok komoly ügy
nyomozásában vett részt. 100 %-os felderítési mutatóval hagyta ott az osztályt, melyre
nagyon büszke. Felkérést kapott a püspökladányi rendőrkapitányság vezetésére. Igyekszik,
hogy közmegelégedésre végezze a munkáját. Hitvallása, hogy a rendőrség szolgáltat,
tájékoztat, informál és segít, barátja a békés és törvénytisztelő állampolgároknak. Abban az
esetben, ha törvénysértéssel találkozik, akkor pedig kőkeményen fellép. Úgy gondolja, ez
találkozik a képviselő-testületek elvárásával. Kérte az állományt, hogy köszönjenek előre,
mert hisz abban, hogy így is közelebb tudnak kerülni a lakossághoz. Kéri, vigyék tovább a
lakosság irányába, hogy segíteni fognak mindenben. Elvárásaik is vannak a lakosság
irányába, mert a közbiztonság nemcsak a rendőrségen múlik. Négy alappillére van: az
igazságszolgáltatási szervek, az önkormányzatok, a polgárőrség és egyéb rendvédelmi
szervek, negyedik a lakosság. Szeretné bevonni a munkába az egyházközség vezetőit, tagjait.
Fórumot fog szervezni, ahol találkozhat intézményvezetőkkel, különböző szervezetek
vezetőivel, képviselőkkel. Folytatni fogják azt a programot, ami már elindult. Szabálysértések
esetén, az elkövetőket, amennyiben nincs kizáró ok őrizetbe fogja vetetni. Azonban meg kell
különböztetni szabálysértést, szabálysértéstől, pl. közlekedési szabálysértő, az nem bűnöző.
Hisz abban, és az a tapasztalata, hogy van visszatartó ereje. Ebben évben ez elindult és
erősíteni fogja. Örült, hogy megmaradt az osztály jogállás, nagyon fontos, egyelőre nem
várható változás. Hogy a rendőrőrs jól működik arra visszaigazolás, hogy igazából
problémafelvetés, negatív kritika nem volt. Neki is ez a benyomása, éppen ezért várja el
Őrsparancsnok Asszonytól, hogy ezt vigye tovább. Nagyon jó rendőrőrsük van, nagyon jól
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működő stabil állománnyal. Ez a benyomása és a három napos tapasztalata. Ma tartott
állomány eligazítást, ahol feladatokat szabott meg, ahol formát igyekezett átadni, és úgy tűnt,
hogy ez a Biharkeresztesi Rendőrőrsön működik. Az iskolarendőr programot nagyon
eredményesnek, hasznosnak tartja. A lakosságnak igénye van rá, folytatni fogják. A
szuperbringa program működik, eredményes, szeretik, csinálni fogják. Még különböző
programokat fognak beiktatni. Közlekedésbiztonsági versenyekre nagyobb arányú részvételt
szeretne. A fiatalok a jövő záloga. A térfigyelő rendszert nagyon hasznosnak tartja, a
rendőrségen belül nem lesz lehetőség, de támogatni fogja minden település pályázatát. Az a
kérése, hogy inkább kevesebb kamera kerüljön felszerelésre, de az profi legyen. Ha pályázati
lehetőség van, kéri, egyeztessenek elhelyezés és minőségi kérdésben. Külföldi rendszámú
szabálysértőkről statisztika a beszámolóban most valóban nem szerepel. Kb. arányt tud
mondani, legalább 50 %, különösen ezen térségben. Rendkívül komoly gondjuk van a külföldi
és a magyar szabályokat semmibe vevő autósokkal.
A kábítószerrel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy komoly felderítéseik voltak. Sajnos ez
a probléma minden településen jelen van. Az a benyomása, hogy a gyermekek legalább fele
valamilyen módon kapcsolatba került már a kábítószerrel. A rendőrség és a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, de különbséget kell tenni a
fogyasztók és kereskedők között, máshogyan kell velük szemben fellépni. A terjesztőket
eljárás alá kell vonni, és el kell zárni. Ennek megfelelően fogja vezetni a bűnügyi osztályt és
az őrsök bűnügyi állományának a tevékenységét. Kérése, segítsék munkájukat, az információ
jusson el hozzájuk. A rendőrség eljár, de ehhez kell a feljelentés, információ, hozzák a
tudomásukra. Ennek érdekében a körzeti megbízottakat el fogja látni fényképes
névjegykártyával, amin az elérhetőségük szerepelni fog. Köszöni, hogy meghallgatták. Kíván
nagyon konstruktív együttműködést a következő időszakra.
Kiss István ártándi képviselő: Valóban elérhetetlenek a külföldi közlekedési szabálysértők?
Dr. Tóth Ferenc r.alezredes: Igen, nyilvántartás-rendszerbeli akadályok vannak, jogszabályi
változtatásokra van szükség. Amíg az Unión belül nem lesz egységes közös nyilvántartási
rendszer, és az adatok átadása nem történik meg, addig nem tudnak kikényszeríteni
szankciókat.
Barabás Ferenc polgármester: Szeretné megköszönni a körzeti megbízottak munkáját, valóban
mindennapos munkakapcsolat alakult ki közöttük, jó az együttműködés. Megköszöni
Kapitány Úr tájékoztatását, melyet elsőként Biharkeresztesen osztott meg a képviselőtestületekkel. Kívánja, hogy a célok, elképzelések váljanak valóra. Az itt élő emberek
érdekeit, nyugalmát fogja szolgálni.
Kéri a képviselőket, a Határrendészeti Kirendeltség tevékenységével kapcsolatosan tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán biharkeresztesi képviselő: A 42-es főúton felgyűlő kamionsor zavaró a
közlekedésben. Mi az oka a gyakori torlódásnak?
Barabás Ferenc polgármester: A vasúton történő fogalomcsökkenés a vágányzárak miatt van,
vagy más tendencia?
Benkő Sándor Ártánd község polgármestere: Örülnek, hogy ilyen nagy forgalmú az ártándi
átkelő, de lehetetlenné teszi az itt élő emberek életét, közlekedését. Főleg amikor nem tudnak
átmenni időben az átkelőn a kamionsor miatt. Sokszor beszéltek már erről. Kéri gondolják át,
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amikor leáll a kocsisor, szakszerű intézkedéssel összhangba kellene hozni, hogy ne tolódjanak
össze, át kellene irányítani a kamionokat több helyre. Amikor Ártándról elindul
Berettyóújfaluba, három helyen igazoltatják, és megkérdezik hová megy. Ezt egy kicsit
túlzottnak tartja, sok a rendőr. Berettyóújfalutól akár igazoltatás nélkül Budapestre, vagy a
Dunántúlra is el lehet utazni. Jó lenne, ha az itteni lakosokat látásból ismernék. Irritálja a
lakosokat, hogy amikor leállítják őket, a külföldi autók pedig mellettük igazoltatás nélkül
haladnak el.
Nagy Károly Nagykereki képviselő: Amikor Berettyóújfaluba utaznak, mindig igazoltatják.
Így igaz, ez a szlogen „hova megyünk”.
Kiss István ártándi képviselő: A napirendhez csak a forgalom szempontjából kapcsolódó a
kérdése. Az autópálya meghosszabbításáról tudnak-e? Az egyik lakos véleményét közli, mely
szerint nagyon udvariasan járnak el a rendőrök az igazoltatások során, ezt köszöni.
Barabás Ferenc polgármester: Felkéri Szabó László r. alezredes urat a kérdésekre történő
válaszadásra.
Szabó László r. alezredes: Köszönti az ülés résztvevőit. A kamionsorral kapcsolatos
problémára elmondja, hogy sajnos nem ők rendelik meg a kamionokat az átkelőre, illetve az
is látszik, hogy a gazdasági válságnak ilyen szempontból vége van. Naponta átlagban 3-4 ezer
között van a ki- és belépő kamionok száma. Az átkelőn maximum két sávon tudják
beengedni, és maximum két sávon tudják kiengedni a kamionokat, ahová megfelelő embert
kell biztosítani. Be- és kiléptetik őket, útlevelet ellenőriznek, sok az áru- és drogcsempészet.
Nemcsak ők, hanem a NAV is ellenőriz, van egy ellenőrző pontjuk. Ez óhatatlanul generálja a
kamionsort. Legutóbb november 24-én volt egész nap, amikor Mezőpeterdnél nem tudták
közelebb terelni a kamionsor végét. Ez generálja azokat a problémákat, ami a kamionsorral
kapcsolatosan felvetődött. A terhelés miatt a két felüljáróra nem terelhetik a kamionokat,
illetve 1x1 sávra. A szakaszolás kivitelezhetetlen. Kénytelenek a volt Állami Gazdaságnál
állítani a kilépésre jelentkező kamionokat, és azt valahogyan kezelni. Kevesen vannak, ezt
mutatja az is, hogy kamiontorlódáskor az állományból egy pár jut a közlekedési feladatra. A
területen négy alegységből tevődik össze a „sok rendőr”, összehangolják a szolgálataikat, de
óhatatlan ilyen nagy torlódáskor, hogy kisebb nagyobb galiba előforduljon. Nem gondolja,
hogy jó megoldás lenne, ha Ártándra beengednék a kamionsort, de ha Biharkeresztes és
Ártánd felvállalja, hogy az alsó úton beengedjék, megteszik. Így könnyű dolguk lenne, de úgy
gondolja, ez nem megoldás, Biharkeresztes bedugulna, illetve a sok balesettel is számolni
kell. Más megoldást egyelőre erre nem tudnak. Valóban megoldás lehetne az autópálya,
információjuk szerint 2020-ig megépül. Az állomány fluktuációja az utolsó öt évben
felgyorsult, felhígult, fiatalodott, nem a környékről járnak szolgálatba, nem ismerik a helyi
viszonyokat, a polgármestereket, az itteni lakosokat. Jelenleg irreális az az elvárás, hogy
megismerjenek mindenkit. Határról van szó, 20 km-ig joguk, lehetőségük van bárkit bármikor
megállítani. A harmadik országból, az ázsiai, afrikai térségből jönnek a menekültek, elég sok,
ezért kénytelenek kocsikat megállítani, ellenőrizni, megkérdezni, hogy ki hová megy. Ezzel
számolni kell a továbbiakban is. A külföldi közlekedési szabálytalankodókkal kapcsolatosan
elmondja, hogy a román állampolgárokkal sajnos nem tudnak mit tenni, de a harmadik
országból érkezőket ki tudják tiltani.
Feketéné Bartha Edit r. alezredes: Nagyon örül, hogy jó véleménnyel vannak a képviselőtestületek és a polgármesterek a rendőrőrs munkájáról. Szeretné megköszönni az őrs vezetése
és az állomány nevében is azt a segítőkészséget, ami tapasztalnak a településeken. Kéri
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tolmácsolják az intézményvezetőknek és a lakosság irányába is. Reméli ez a szemlélet tovább
fog folytatódni, erre a Kapitány Úr személye garancia, továbbra is ezt a hitvallást szeretnék
gyakorolni, valóban azért, hogy az itt élő lakosság biztonságban érezhesse magát. Reméli
jövőre is ugyanezen állománnyal, ugyan ilyen eredményekkel tudják megtartani a
beszámolójukat. A beszámoló elején kitekintést nyerhettek a kapitányság egész területére.
Valóban nagyon domináns minden településen a vagyon elleni bűncselekmény, de
szerencsére ez nem mondható el az őrs területére. Bízik benne, hogy ebben benne van a
lakosság részéről a jelzés, az információáramlás, és nem utolsó sorban, nem mérhető módon,
de benne van az a rendőri jelenlét, amit itt minden rendvédelmi alegység végez, utalva itt a
határrendészeti kirendeltségre és a másik állományra is. Az itt élők tudják, milyen
sikerélményeik vannak egy-egy bűnügyben. Megfelelő empátiával segítik a sértetteket és a
lakosságot.
Szabó László r.alezredes: A vasúton történt forgalomcsökkenéssel kapcsolatosan elmondja,
hogy egész nyáron felújítás alatt állt a vasút, most is vágányzár van. A nemzetközi jegyárak
nagyon magasak, ezért gépjárművel, illetve busszal jönnek át az utasok, és itt szállnak
vonatra. Az jól látszik a táblázatból, hogy a teherszállító vonatok száma növekszik, ahogy
átadták a vasutat. Egyre növekvő tendenciát mutat a vasúti teherforgalom.
Benkő Sándor Ártánd község polgármestere: Tájékoztatásként elmondja, hogy településükön
működik kamerarendszer, ki van építve. Hangsúlyozza a nagy jelentőségét, folyamatosan
minden mozgást vesz, a felvételt három hétig megőrzi. Nagyon jó minőségű a képminőség,
segíti a rendőröket is a lakosságot is.
Barabás Ferenc polgármester: A polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót is megkapták a
képviselők. Nagykerekiben és Biharkeresztesen működik polgárőrség. Köszöni Sándor Péter
polgárőrvezető beszámolóját, és azt a fontos munkát, a mit a településen végeznek. Egyetlen
rendezvény sincs, ahol nem vennének részt. Problémaként jelentkezik, hogy kevés fiatal
kapcsolódik be a polgárőrség munkájába. Kéri, próbáljanak meg propagandamunkát végezni e
téren. Kéri igazgató urat, a középiskolában népszerűsítsék a tevékenységet. Nagyra becsüli a
polgárőrök munkáját, valamennyien a szabadidejüket áldozzák fel arra, hogy a biztonságról is
gondoskodjanak. Kéri a polgárőr vezetőket, tolmácsolják a tagok felé köszönetüket, az
elkövetkező időben is számítanak munkájukra.
Feketéné Bartha Edit r. alezredes: Megköszöni mind a biharkeresztesi, mind a nagykereki
polgárőrök vezetőin keresztül az egész polgárőrség munkáját. Kiforrott együttműködés van
közöttük. Valóban úgy gondolja, a polgárőrség egyik alappillére a közrend és
közbiztonságnak. Köszöni munkájukat.
Zilai Károly Nagykereki község polgármestere: Megköszöni a Nagykereki polgárőrség
együttműködését. A beszámolóban felvetett problémát Nagykerekiben szeretné megbeszélni a
közmeghallgatáson. A rendőrség munkáját megköszöni.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja a tájékoztató köszönettel való elfogadását. Kéri
Ártánd, Nagykereki, Told és Biharkeresztes képviselő-testületeit, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság helyzetéről, a
…………………………….., és a …… közlekedési helyzetének értékeléséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

…………. polgármester
2013. december 4.

Biharkeresztes Város Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
219/2013. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság
helyzetéről, a polgárőrség működésének tapasztalatairól, és a város közlekedési
helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2013. december 4.

Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
75/2013. (XII. 4.) 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
2013. december 4.

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
86/2013. (XII. 4.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend – közbiztonság
helyzetéről, a polgárőrség működésének tapasztalatairól, és a község közlekedési
helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. december 4.

Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
72/2013. (XII. 4.) 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
2013. december 4.
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Varga Róbert ártándi képviselő az ülésről távozott.
2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
és az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Az előterjesztéseket a képviselő-testületek
megkapták. Biharkeresztes bizottságai tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
társulási megállapodások módosításáról szóló előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, szociális bizottság tagja: Az oktatási és a szociális
bizottság elfogadásra javasolja a társulási megállapodások módosítását.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Együttes ülésen
tárgyalták a napirendet, az ügyrendi és a településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a
társulási megállapodások módosítását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, jóváhagyják-e a
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
………………….. Önkormányzat Képviselő- testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
…………. polgármester
Határidő:
2013. december 4.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
220/2013. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Ártánd Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a
szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
76/2013. (XII. 4.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
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Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
87/2013. (XII. 4.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
73/2013. (XII. 4.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Bedő Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2013. (XII. 4.) számú határozat:
Bedő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Eszenyi Antal polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri Biharkeresztes, Ártánd, Nagykreki és Told képviselőtestületeit, szavazzanak, jóváhagyják-e az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
…………. polgármester
Határidő:
2013. december 4.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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221/2013. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Ártánd Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a
szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
77/2013. (XII. 4.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
88/2013. (XII. 4.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
74/2013. (XII. 4.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

3. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Az előterjesztéseket a képviselő-testületek
megkapták. Az előterjesztést az oktatási bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta a napirendet.
Kötelező megkeresésnek tesznek eleget a döntés meghozatalával. A bizottság elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri Biharkeresztes, Ártánd, Nagykereki, Told, képviselőtestületeit, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
………………….. Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola felvételi körzethatárának
meghatározásával kapcsolatban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50. §
(8) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felvételi körzetét
Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki és Told települések közigazgatási területében
javasolja meghatározni.
Felelős:
…………. polgármester
Határidő:
2013. december 4.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
222/2013. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola felvételi
körzethatárának meghatározásával kapcsolatban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvény 50. § (8) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
felvételi körzetét Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki és Told települések
közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Melléklet a 222/2013. (XII. 4.) számú BVKt határozathoz:
A lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, tagintézményi bontásban:
Intézmény/tagintézmény
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – székhely
intézmény (Biharkeresztes)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – Petőfi Sándor
Tagiskola (Bojt)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – Bocskai István
Tagiskola (Nagykereki)
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Ártánd Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a
szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
78/2013. (XII. 4.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola felvételi
körzethatárának meghatározásával kapcsolatban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
felvételi körzetét Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki és Told települések
közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
azonnal
Melléklet a 78/2013. (XII. 4.) számú ÁKt határozathoz:
A lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, tagintézményi bontásban:
Intézmény/tagintézmény
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – székhely
intézmény (Biharkeresztes)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium - Petőfi Sándor
Tagiskola (Bojt)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – Bocskai István
Tagiskola (Nagykereki)
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Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
89/2013. (XII. 4.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola felvételi
körzethatárának meghatározásával kapcsolatban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
felvételi körzetét Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki és Told települések
közigazgatási területében javasolja meghatározni.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
Melléklet a 89/2013. (XII. 4.) számú önkormányzati határozathoz:

A lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, tagintézményi bontásban:
Intézmény/tagintézmény
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – székhely
intézmény (Biharkeresztes)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium - Petőfi Sándor
Tagiskola (Bojt)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – Bocskai István
Tagiskola (Nagykereki)
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Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
75/2013. (XII. 4.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola felvételi körzethatárának
meghatározásával kapcsolatban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
felvételi körzetét Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki és Told települések
közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal
Melléklet a 75/2013. (XII. 4.) számú TKt határozathoz:

A lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, tagintézményi bontásban:
Intézmény/tagintézmény
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – székhely
intézmény (Biharkeresztes)
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Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium - Petőfi Sándor
Tagiskola (Bojt)
Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium – Bocskai István
Tagiskola (Nagykereki)
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Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testületek
együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Eszenyi Antal
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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