JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i
munkaterv szerinti nyílt ülésén.
Jelen vannak: dr. Veres Margit polgármester
Blaskó Sándor, Csonka-Kis Pál, Demeter Pál, Hegedüs Péter, Koroknai Imre, Oláh Ferenc,
Szabóné Sándor Judit, Szarvas Endre, Tóth Attila, Varga László képviselők.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző,
Vágnerné Szilágyi Ilona, Emődi Sándor, Csiha Gábor osztályvezetők, Takács Erika
közművelődési ügyintéző.
Továbbá:
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat részéről: Kari Irén igazgató
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részéről: Dr. Jancsó Zoltán
szakmai igazgató
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete részéről: Bényei Sándor
tankerületi igazgató
Balmazújvárosi Általános Iskola részéről: Molnárné Kiss Mária igazgató
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda részéről: Radácsi István
igazgatóhelyettes, Tóth Erzsébet igazgatóhelyettes
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság részéről: Szilágyi Csaba kapitányságvezető-helyettes
Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola részéről: Végh Attila igazgató
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona részéről: Béresné Lőrincz Erzsébet mb.
intézményvezető
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Gencsi Zoltán ügyvezető
Balmazújváros Sport Kft. részéről: Murák László ügyvezető
Önkormányzati Tűzoltóság részéről: Báthory Péter parancsnok
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részéről: Vezendi Andrásné intézményvezető
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részéről: Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető
Veres Péter Kulturális Központ részéről: Balogh Judit tourinform irodavezető
Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola részéről: Nagy Sándor igazgató
Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezet részéről: Szatmári Margit területi vezető
dr. Veres Margit polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i munkaterv szerinti ülésén.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A napirendekről kezdeményezek
szavazást, miután Csonka-Kis Pál az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta hozzászólását.
Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a mai képviselő-testületi ülésre négy
előterjesztés engedett be, melyek a következők: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. 2015. július 6-i rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában; 2.
Előterjesztés a Debreceni Szakképzési Centrum Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit
Közhasznú Kft. felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában; 3. Előterjesztés a Hajdúsági
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Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában; 4.
Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratának módosítása
tárgyában.
dr. Veres Margit polgármester: A napirendi pontokhoz egy hozzászólásom lenne. A
köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában készült előterjesztést levenném a napirendek közül. Az elmondott
hozzászólásokkal teszem fel a napirendi pontokat szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy
jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott,
és elfogadta az alábbi napirendet:
N y i l v á n o s ü l é s:
1. Polgármesteri jelentés
Előadó: dr. Veres Margit polgármester
2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent
fontosabb jogszabályokról
Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző
3. Előterjesztés a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről szóló
tájékoztató elfogadása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi működéséről szóló
beszámoló tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
5. Előterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
6. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
7. Előterjesztés a települési adóról szóló 22/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete módosítása
tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
8. Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.
(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
9. Előterjesztés az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 2014. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
10. Előterjesztés az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása
tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
11. Előterjesztés Derecske Város Önkormányzatának az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben fennálló tulajdonrészének vásárlása
tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
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12. Előterjesztés a Balmazújváros, Hortobágyi utca 3. szám alatti húsbolt tulajdonosa által
kezdeményezett telekkiegészítés és telekrész vásárlás tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
13. Előterjesztés a Balmazújváros, Böszörményi út és Nap utcai önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítése tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
14. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által benyújtott
fürdő területén lévő hideg vizes kút kiszerelésének és beépítésének költségigénye tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
15. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérű lakás
pályáztatása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
16. Előterjesztés a Veres Péter Emlékpark területének 2015. július 18. napján történő
használatának engedélyezésére vonatkozó kérelmek tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
17. Előterjesztés a Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
tervezetének államigazgatási egyeztetési eljárást követő minőségbiztosításra történő benyújtása
tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
18. Előterjesztés rádiótörténeti kiállítás tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
19. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. július 6-i rendkívüli
közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
20. Előterjesztés a Debreceni Szakképzési Centrum Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit
Közhasznú Kft. felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
21. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésére álláspont
kialakítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
22. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratának módosítása
tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
Z á r t ü l é s:
1. Előterjesztés kitüntető díjak és cím odaítélése tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
2. Előterjesztés a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének
meghosszabbítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

1. napirend: Polgármesteri jelentés
Előadó: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, hogy jelezze.

3

11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

162/2015. (VI. 24.) számú határozat
A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentés elfogadásáról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

2. napirend: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös
munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról
Előadó: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

Önkormányzati Hivatal

dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és négy
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

163/2015. (VI. 24.) számú határozat
Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a
megjelent fontosabb jogszabályokról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót
elfogadja.

3. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
működéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Köszöntöm igazgatóhelyettes urat a képviselő-testületi ülésen.
Bizottsági véleményt kérek.
Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Meg szeretném köszönni a tájékoztatóban foglaltak szerinti
munkáját az intézménynek és szeretnék egy kérést tolmácsolni az intézmény felé. Van egy
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megállapodás Balmazújváros Város Önkormányzata és a Református Általános Iskola és Óvoda
között, még pedig annak a tekintetében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányát
tartsa az intézmény, hiszen az önkormányzat érdeke is az, hogy ne haladja meg azt a bizonyos
25%-os különbséget egyetlen intézményben sem a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek
az aránya. Kérem szépen az igazgatóhelyettes urat, hogy figyeljenek oda arra, hogy ezek az
arányok betartásra kerüljenek a jövőben még inkább, mint ahogyan eddig is megpróbálták ezt
betartani, fokozottan figyeljenek arra, hogy az arányok megtartásra kerüljenek, hiszen az
önkormányzatot hátrány érheti abból, ha felborulnak ezek az arányok.
Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem,
hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

164/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről szóló
tájékoztató elfogadása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Református
Egyházközséggel kötött Együttműködési Megállapodás 10) pont i) bekezdésére figyelemmel a
Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésről az érintett
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

4. napirend: Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi
működéséről szóló beszámoló tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a
beszámolót és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Köszöntöm igazgató asszonyt a képviselő-testületi ülésen.
Kíván-e kiegészítést vagy hozzáfűzést tenni a beszámolóhoz? Amennyiben nem, kérdése,
véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Köszönöm szépen a Temetkezési Vállalat
igazgató asszonyának, hogy ennyire példásan gondozzák a temetőt és végzik a feladatukat. Aki
elfogadja a beszámolót, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:
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165/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi működéséről szóló beszámoló
tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról
szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a beszámoló elfogadása
tárgyában hozott döntésről az Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatot értesítse.
Határidő: 2015. június 30. (a vállalat értesítése a határozatról)
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

5. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Köszöntöm a tankerületi igazgató urat és igazgató asszonyt a
testület ülésén. Bizottsági véleményt kérek.
Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést Molnárné Kiss Mária intézményvezető és Bényei Sándor
tankerületi vezető jelenlétében, és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Van-e kiegészítenivalója tankerület vezető úrnak?
Bényei Sándor tankerület vezető, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi
Tankerület: Tisztelt képviselő-testület! Köszönöm szépen a lehetőséget, hiszen 2012. január óra
először van alkalmam arra, hogy néhány mondatban magam is beszámoljak arról a közös
munkáról, amelyet intézményfenntartóként igyekszem elősegíteni. Szeretném megköszönni az
együttműködést, amit Balmazújváros Város Önkormányzata részéről, a civil szervezetek részéről
és társ intézmények részéről tapasztalok. Azt gondolom, hogy az elmúlt két és fél évben
igyekeztünk egy olyan szakmai logikára felfűzött munkát végezni a három iskolában, amely
szerintem megfelelő tárgyi feltételekkel, személyi feltételekkel működik 100%-os szakos ellátást
biztosítva, amely úgy vélem, hogy az elmúlt időszakban egy összerendezettséget mutat, egy
olyan fejlesztési igényt, egy olyan vonalat, amelyet közösen a tankerület iskoláival gondozunk.
Szeretném elmondani azt is, hogy fokozatosan figyelemmel kísérem az intézmény épületeinek a
karbantartását, amely kapcsán megállapítható, hogy a költségvetési kondícióknak megfelelően
úgy vélem, hogy a legkritikusabb balesetveszélyes problémákat sikerült az elmúlt időszakban
elhárítani. Az emelet ráépítéssel a Kalmár épület infrastruktúrája is modernizálódott és úgy
vélem, hogy a Bocskai tagintézmény épületében is igyekszik mindent megtenni a város annak
érdekében, hogy komfortos maradjon és lehetőség szerint megfeleljen az elvárásoknak. Ami
problémát okoz számunkra, az a mindennapos testnevelés most már valamennyi évfolyamra
kiterjesztett működtetése, de gondolom, ezt a problémát a médiából mindenki ismeri, hiszen a
három tornaterem jelenleg alig 40%-ot meghaladóan tudja ellátni a testnevelési órákat. Ennek
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érdekében néptánc oktatást vezettünk be 1-3. évfolyamon és nagyon nagy segítség számunkra a
város által biztosított úszáslehetőség, ami segíti a mindennapos testnevelés megvalósítását.
Segítség természetesen az is, hogy a volt szigetkerti általános iskola tornatermét, illetve a város
pályáját és a csarnokot is használhatjuk. Szeretném megköszönni azt a lehetőséget is, amely
lehetővé teszi, hogy a közművelődési programokban olyan segítséget kaphatnak a tanulók, amely
rendhagyó. Ingyen láthatják azokat a kiállításokat, amelyek a városba érkeznek. Minden olyan
közművelődési rendezvényen részt vesznek a gyerekek, ami számukra nagyon nagy lehetőség. A
praktikus ismeretek oktatása előtérbe került az elmúlt időszakban. Szerencsére ez most már
országos tendencia, ennek megfelelően mindhárom tagintézményben igyekszünk ennek feltételeit
megteremteni, kézműves alapokat tanulnak a pedagógusok és ezt viszik tovább. A sokak által
kétséggel fogadott egész napos iskolai program keretében megpróbáljuk a gyerekeket hasznos
időtöltéssel lekötni. Ennek egyik színtere az a tankonyha, iskolakert és kézműves műhely, ami
már most megvalósult a Dózsa György utcai iskolában. Köszönjük azt a pályázati támogatást,
amely alapján a Dózsa épület átalakításra kerül és a Bocskai tagintézményben is megvalósult.
Sajnos a Kalmár tanintézményben erre nincs mód. Együttműködés és évenkénti egyeztetés van,
amellyel kiegyensúlyozhatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányát, lehetőség
szerint mind a Református Általános iskolában, mind a Balmazújvárosi Általános Iskolában. Ez
azért fontos, mert egyre terheltebb a Balmazújvárosi Általános Iskolai tanulói populációja,
növekszik a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya, a beilleszkedési, tanulás és magatartási
nehézségekkel küzdő gyerekek száma. Növekszik az etnikai tanulók aránya is, ami nyilvánvalóan
új kihívás és el kell mondanom azt a problémát, hogy sajnálatos módon gyengesége a KLIK-nek
részben a szakemberek hiánya, részben a koordináció miatt, hogy a szakszolgáltatás, a logopédiai
ellátás, gyógypedagógiai ellátás nincs megfelelő színvonalon. Azt a munkát, amit az óvoda
kitűnően, saját erőből megalapoz, azt sajnálatos módon nem tudjuk folytatni. Szeretném
elmondani büszkeséggel azt a pályázati munkát, aminek kézzel fogható eredménye az, hogy
tavaly 500 gyereket sikerült táboroztatni Erzsébet program keretében és a jelenlegi pályázati
kondíció alapján csak itt Balmazújvároson közel 500 gyereket tudunk ingyen táboroztatni a nyár
folyamán. Köszönjük azt a figyelmet, amellyel folyamatosan kíséri az önkormányzat az általános
iskola tevékenységét és nagyon remélem, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balmazújvárosi Tankerülete hozzá tudott járulni ahhoz a szakmai koordinációhoz, amit a
Képviselő-testület elvár.
dr. Veres Margit polgármester: Említette igazgató úr, hogy a mindennapos testnevelési órák
megtartása nagy feladat az intézmény számára és éppen ehhez az ingyenes úszásoktatás, amit
biztosít a város, valóban egy olyan segítség, amely a gyerekek számára lehetőség, hogy
megtanuljanak úszni, az intézmény számára pedig megoldás, hogy a testnevelési órákat
megfelelő keretek között tudják tartani. A Szigetkertben a Zrínyi utcai régi sportpálya területére,
ami az iskolaépülethez tartozott és önkormányzati tulajdonú, egy pályázat készült el, ahol szintén
lehet a mindennapos testnevelési órákat megtartani, hiszen oda egy fedett kondiparkot képzeltünk
el, illetve egyéb pályát. Ez segítséget jelenthet ismét az intézmény számára, illetve a központi
általános iskolaépületben is van egy kondipark, amit szintén lehet használni a mindennapos
testnevelési órákra is.
Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki elfogadja a Balmazújvárosi
Általános Iskola működéséről szóló beszámolót, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:
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166/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
elfogadása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Általános Iskola
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésről az érintett
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

6. napirend: Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015.
(II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és a hozzátartozó rendelet-tervezetet öt igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Az előterjesztésről szavazunk azzal a kiegészítéssel, hogy a 16. § elírásra került, 6 §.-ra kellene
kijavítani, tehát a 6 §. lenne az, ami a rendelet kihirdetésére vonatkozik. Ezzel a javítással ki az
aki a rendeletet elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott,
így a Képviselő-testület elfogadta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet-tervezetet és
megalkotta az alábbi 14/2015. (VI. 24.) számú rendeletet.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
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Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) bevezető része
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében,
2. §-ában, 26. §-ában, és 32. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdésében és 131. §-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti összegbe a 2015. március 1-je előtt megállapított, a kérelem
benyújtásakor is fennálló jogosultság alapján kapott lakásfenntartási támogatás és méltányossági
közgyógyellátás összege beszámít.”
3. §
A R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra.”
4. §
A R. 14. § (4) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb 300.000,- Ft
pénzbeli vagy természetbeni méltányos rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.”
5.§
A R. a következő 14/A. §-szal egészül ki:
„14/A. §
Köztemetés
(1) A polgármester a Szt. 48. §-a alapján jogosult gondoskodni a Balmazújváros közigazgatási
területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
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(2) A polgármester a köztemetés költségének megtérítését 18 havi részletben engedélyezheti,
valamint a megtérítési kötelezettsége alól, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén,
részben vagy egészben mentesítheti.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles
személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át nem haladja
meg.
(4) A köztemetéssel kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a Képviselő-testület Balmazújváros
Város Polgármesterére átruházza.”
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A R. 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.
Balmazújváros, 2015. június 24.
dr. Veres Margit
polgármester

Tóthné dr. Kertész Mariann
jegyző

7. napirend: Előterjesztés a települési adóról szóló 22/2014. (XII.01.) önkormányzati
rendelete módosítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és öt igen szavazattal nem látja indokoltnak a rendelet változtatását.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Az előterjesztés annak okán készült, hogy a kormányhivatal kereste meg az önkormányzatot a
tekintetben, hogy módosítsa a települési adóról szóló rendeletét. A települési adóról szóló
rendeletet már kétszer felülvizsgálta a kormányhivatal is, illetve magasabb fórumokon is
megvizsgálták Balmazújváros Város Önkormányzat települési adóról szóló rendeletét, ahol
minden esetben törvényesnek találták. Az elmúlt időszakban kaptuk ezt a javaslatát a
törvényességi felügyeleti ellenőrzési főosztálynak, hogy javasolják kiegészíteni ezzel a ponttal
rendeletünket. Ezáltal az önkormányzat bekorlátozná saját magát, illetve a jogalkotási törvény
értelmében, amely szakaszt törvény már szabályoz, azt rendeletben nem kell szabályozni, hiszen
egy magasabb rendű jogszabály, ha valamit előír, akkor azt mindenkinek be kell tartania és
vonatkozik rá, akkor egyértelmű, hogy minden egyes adóalanynak be kell tartania. Így jelen
esetben nem tartom indokoltnak a rendelet módosítását.
Felteszem a határozati javaslatban foglaltakat szavazásra, amelyet elnök úr is javasolt, hogy ne
módosítsa Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet. Ki az, aki az
ebben foglaltakat elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
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11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

167/2015. (VI. 24.) számú határozat
A települési adóról szóló 22/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában
Balmazújváros
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint határoz:
A települési adóról szóló 22/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Veres Margit polgármester

8. napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadja, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott,
így a Képviselő-testület elfogadta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és
megalkotta az alábbi 15/2015. (VI. 24.) számú rendeletet.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
19/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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19/A.§ (1) A képviselőt megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig - e
minőségben végzett munkájáért - tiszteletdíj illeti meg.
(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke 40.000 Ft/hó (továbbiakban: alapdíj).
(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja - megválasztásától kezdődően - tiszteletdíja az
alapdíjon felül:
a) állandó bizottsági tagság -több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-a,
b) állandó bizottság elnöke esetén az alapdíj 90 %-a, függetlenül a betöltött megbízatások
számától.
(4) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 45%-a.
2.§
A. R. a következő 19/D.§-sal egészül ki:
19/D.§ A polgármester előre meghirdetett helyen és időben a lakosság részére évente
legalább egyszer lakossági fórumot tart. A fórum időpontjáról a www.balmazujvaros.hu
weboldalon, hirdetőtáblán, valamint más – a polgármester által meghatározott módon keresztül kerül tájékoztatásra a lakosság.
3.§
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Balmazújváros, 2015. június 24.
dr. Veres Margit
polgármester

Tóthné dr. Kertész Mariann
jegyző

9. napirend: Előterjesztés az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 2014. évi
beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Ki az, aki az a./ alternatívát elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:
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168/2015. (VI. 24.) számú határozat
Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 2014. évi beszámolójának elfogadása
tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által az ügyeleti feladatok 2014.
évi tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a beszámoló elfogadása
tárgyában hozott döntésről az Orvosi Ügyelet Kft.-t értesítse.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

10. napirend: Előterjesztés az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött
szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Csonka-Kis Pál képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy
igen szavazattal a szerződésmódosítást javasolunk a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: A kiegészítő megállapodás módosítás arról szól, hogy változott
a működtetője az egyik gyermekorvosi körzetnek, más lett az üzemeltető és így szükséges
átvezetni ezt a technikai dolgot ezen a szerződésen.
Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadja, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

169/2015. (VI. 24.) számú határozat
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása
tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az orvosi ügyelet ellátása tárgyában 2011. május 30-án
létrejött megbízási szerződés 11. pontja alapján kötött kiegészítő megállapodás módosítását mely a megbízási szerződés 5. számú melléklete - jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Balmazújváros Város Önkormányzat polgármesterét, hogy a
kiegészítő megállapodás módosítását aláírja.
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Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Határidő: 2015. június 30.

11. napirend: Előterjesztés Derecske Város Önkormányzatának az ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.ben fennálló tulajdonrészének vásárlása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és mivel nem látja indokoltnak ezt a kivásárlást, öt igen szavazattal
nem támogatja.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Tekintettel arra, hogy amennyiben az önkormányzat megvásárolná a tulajdonrészt, nem lenne
több jogosultsága az Alföld Szakképző Nonprofit Kft.-ben és a Pénzügyi bizottság erre a
megállapodásra jutott, ezért az a./ alternatívát teszem fel szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem,
hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

170/2015. (VI. 24.) számú határozat
Derecske Város Önkormányzatának az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló tulajdonrészének
vásárlása tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
az alábbiak szerint határoz:
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Derecske
Város Önkormányzata -az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló- tulajdonrészét.
A képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
értesítse Derecske Város Önkormányzatát.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
dr. Veres Margit polgármester

12. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Hortobágyi utca 3. szám alatti húsbolt
tulajdonosa által kezdeményezett telekkiegészítés és telekrész vásárlás tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
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dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és a határozati javaslat mindhárom pontját elfogadásra javasolja, annyi
kiegészítéssel, hogy a 2. pontban a vételár 3.720,-Ft + ÁFA árat javasoljuk, ami bruttó 4.725,-Ftot jelentene négyzetméterenként.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Aki egyetért azzal, hogy a bővítéshez szükséges területrészt értékesítsük a vállalkozó számára,
kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

171/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Balmazújváros, Hortobágyi utca 3. szám alatti húsbolt tulajdonosa által
kezdeményezett telekkiegészítés és telekrész vásárlás tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
a Balmazújváros, Hortobágyi utca 3. számú ingatlan melletti 2298/3 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú, s önkormányzati törzsvagyonba tartozó, „közterület”-ként bejegyzett ingatlanból
telekrész vásárlás igényéről és átsorolásáról az alábbiakban határoz:
1.
Balmazújváros város településrendezési tervében, a szabályozási tervlapon előirányzott KG-1
övezeti besorolású tömb további kialakításához az önkormányzati tulajdonú ingatlanból
előzetesen mintegy 10 méter utcai szélességű, mintegy 26 méter átlagos mélységű területsávot
előzetesen átsorol a kereskedelmi – gazdasági övezetbe (KG-1 övezet). A telekrész végleges
átminősítése a vevő által elkészítendő megosztási vázrajzok jóváhagyása után biztosítható.
2.
Az előzetes átsorolással a területrészt eladásra kijelöli, s vevőként a terület vásárlását kérelmező
BALMAZ-SZABÓ Kft.-t jelöli ki (címe: Balmazújváros, Hortobágyi u. 3.).
Az átsorolandó telekrész a Hortobágyi utcával határosan közművesített teleknek minősül, s a
vételárat a Képviselő-testület 3.720,- Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg.
3.
Amennyiben a kiválasztott vevő az eladási feltételeket elfogadja, úgy a későbbiekben saját
költségén köteles a telekkiegészítés végrehajtásához a megosztási vázrajzok készítésével,
földhivatal eljárásokkal, szerződéskötéssel összefüggő költségeket és intézkedéseket vállalni.
A feltételek elfogadása esetén vevő a kiértesítéstől számított 15 napon belül fizesse meg a teljes
vételár 10%-os mértékű vételár előlegét, mely foglalónak minősül.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a telekrész vásárlással
kapcsolatos okiratok aláírására (adásvételi szerződés, megosztási vázrajzok, stb.).
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Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. július 1. és folyamatos
dr. Veres Margit polgármester
Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

13. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros, Böszörményi út és Nap utcai
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Tekintettel arra, hogy 5.000.000,- Ft összegű értékesítésről van szó, ezért névszerinti szavazást
kezdeményezek. Ki az, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
Kérem jegyző asszony segítségét a szavazás lebonyolítására.
Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző:
Blaskó Sándor
Csonka-Kis Pál
Demeter Pál
Hegedüs Péter
Koroknai Imre
Oláh Ferenc
Szabóné Sándor Judit
Szarvas Endre
Tóth Attila
Varga László
dr. Veres Margit

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

172/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Balmazújváros, Böszörményi út és Nap utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítése tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
15/2007. (V. 24.) önkormányzati rendeletre – a Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú,

16

7717 m2 területű és a Nap utca – Hímes utca tömb mögötti 4390/26 hrsz.-ú, 4 hektár 9.845 m2
ingatlanok értékesítése tárgyában az alábbiak szerint határoz:
Figyelemmel a pályázati kiírásban szereplő feltételrendszerre és a benyújtott pályázatra az
ingatlant a 111/2015. (V. 29.) számú képviselő-testületi döntésben szereplő feltételekkel
értékesíti a HUNNIA SAJT STÚDIÓ KFT. (címe: 4184 Tetétlen, Petőfi u. 34.) ajánlattevőnek.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balmazújváros Város Polgármesterét az adásvételi szerződés
aláírására, továbbá felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. június 24. és folyamatos
dr. Veres Margit polgármester
Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

14. napirend: Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. által benyújtott fürdő területén lévő hideg vizes kút kiszerelésének
és beépítésének költségigénye tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

173/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által benyújtott
fürdő területén lévő hideg vizes kút kiszerelésének és beépítésének költségigénye
tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
a Balmazújváros, Kastélykert utcai Kamilla Gyógyfürdő területén működő hideg vizes kút
biztonságos működésével kapcsolatos költségigényről az alábbiakban határoz:
A Képviselő-testület a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által
megelőlegezett, a kútjavítás kiszerelésére és újbóli beépítésére vonatkozó költséget, 500.000,- Ft
+ ÁFA mértékben biztosítja a 2015. évi költségvetésében a költségvetés tartaléka terhére.
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Felkéri a Képviselő-testület a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. július 1.
dr. Veres Margit polgármester
Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

15. napirend: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott
lakbérű lakás pályáztatása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és öt igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

174/2015. (VI. 24.) számú határozat
Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérű lakás
pályáztatása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.
(V.24.) sz. rendeletre - pályázatot ír ki a Veres P. u. 57. szám alatti megüresedő 57/4 számú
lakásra, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.)
számú helyi rendeletben szabályozott pályáztatási feltételek figyelembevételével.
A pályázat tárgyát képező lakás
A költségalapon bérbeadásra meghirdetett, Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatt található
lakás jelölése, nettó (hasznos) alapterülete, szobaszáma, és komfortfokozata:
4. lakás (Veres Péter u. 57/4.)

29,02 m2

1 szobás

összkomfortos

A lakás önálló gáz- és elektromos mérőórákkal, valamint önálló víz almérő órával van ellátva, és
a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Lakáshoz önálló gázüzemű fűtési mód van
kialakítva, a meleg vízellátást villanybojler biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a
pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá a Pénzügyi, Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét a pályázatok pontozásában való közreműködésre.
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Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző

16. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Emlékpark területének 2015. július 18.
napján történő használatának engedélyezésére vonatkozó kérelmek tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és mivel egy időpontra két kérelem is érkezett, ezért mérlegelni
próbáltunk és úgy döntöttünk, hogy a Vöröskereszt igényét szeretnénk elfogadni. 4 igen és 1
tartózkodással fogadta el a bizottság az a./ alternatívát.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek?
Hegedüs Péter képviselő: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a július 18-án tartandó
rendezvény nem külön rendezvény, hanem a Célbakísér Civil Szövetség és tagszervezetei köztük a Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezete - közös rendezvénye, mint ahogy erről
tájékoztatva lett a polgármester asszony a két szervezet képviselője által. Mint a Célbakísér Civil
Szövetség képviselője javaslom a testületnek, hogy engedélyezze a rendezvény lebonyolítását
július 18-án a Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezete számára.
dr. Veres Margit polgármester: Meglepődve halottam, hogy én tájékoztatva lettem arról, hogy
ez egy rendezvény. Ugyanis ezelőtt fél órával volt benn a Célbakísér Civil Szövetség
képviselőjeként Nádasdi László és elmondta, mikor benyújtotta a kérelmet nem jelezte, hogy ez a
rendezvény az a rendezvény. Megérkezett a Vöröskereszt képviseletében Szatmári Margit,
behozott egy kérelmet, megkérdeztük tőle, hogy ez a Civil Nap? Nem. Azt mondta, hogy ez a
Vöröskereszt által szervezett Családi nap megszervezésére benyújtott pályázat alapján
megvalósítani kívánt rendezvény. Mert, ha egy rendezvényről van szó, akkor nem kell a
Képviselő-testületnek döntést hozni. Dr. Orcsik István, aki elnöke a Vöröskeresztnek, szintén
megerősítette, hogy a Vöröskereszt a LEADER egyesülethez pályázott családi nap címen Családi
nap megrendezésére. Miután két kérelem érkezett egy azon területre, ezért került a Képviselőtestület elé a döntéshozatal. Kértük a Vöröskereszttől, hogy csatolja be a pályázati anyagot, ahol
egyértelműen kiderült, hogy a kötelezettségvállaló és a szervező a Magyar Vöröskereszt HajdúBihar Megyei Szervezete. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete lehet tagja a
Célbakísér Civil Szövetségnek, de megkérdeztem a Vöröskereszt helyi képviselőjét és azt
mondták, hogy nem. A balmazújvárosi szervezet a tagja, nem a megyei szervezet a Célbakísér
Szövetségnek. Arról tájékoztatott engem a Nádasdi László, hogy ők ugyanúgy a Vöröskereszt
megkeresésére részt kívánnak venni ezen a napon.
Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Az elnök úr által feltett a./
alternatívát teszem fel szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 10 képviselő igennel szavazott,
1 képviselő tartózkodott és meghozta az alábbi határozatot:

19

175/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Veres Péter Emlékpark területének 2015. július 18. napján történő használatának
engedélyezésére vonatkozó kérelmek tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva,
a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezete, valamint a CÉLBAKISÉR Civil
Szövetség kérelme tárgyában az alábbiak szerint határoz:
A Képviselő-testület támogatja a Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezetének
(4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12.) kérelmét. 2015. július 18. napjára a Veres Péter
Emlékpark területének használatát a Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Szervezete
számára biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. július 18.
dr. Veres Margit polgármester

17. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) tervezetének államigazgatási egyeztetési eljárást követő
minőségbiztosításra történő benyújtása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Varga László képviselő: A Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és öt igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
El szeretném mondani, hogy ez egy előzetes állásfoglalás az ITS-sel kapcsolatban, hiszen
amennyiben az önkormányzat Képviselő-testülete ezt elfogadja, úgy benyújtásra kerül a
Belügyminisztériumhoz, akinek van még egy véleményezési jogköre. A Belügyminisztérium a
véleményezési jogkörét úgy gyakorolja, hogy leírja az ehhez kapcsolódó kéréseit, kérdéseit és
hozzáfűznivalóját, így a Képviselő-testületünk ismételten meg fogja szavazni kb. augusztus végi
időpontban, hiszen a határidők miatt szükségessé válik augusztusban ebben az ügyben ülést
tartani. Külön szeretném a határozati javaslat pontjait szavaztatni, amennyiben nincs hozzászólás.
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslat 1. pontját?
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:
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176/2015. (VI. 24.) számú határozat
Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetének
államigazgatási egyeztetési eljárást követő minőségbiztosításra történő benyújtása
tárgyában
1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29.§-a alapján úgy dönt, hogy a mellékelt tartalommal elfogadja Balmazújváros Város
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.
dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslat 2. pontjával?
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

177/2015. (VI. 24.) számú határozat
Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetének
államigazgatási egyeztetési eljárást követő minőségbiztosításra történő benyújtása
tárgyában
2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdésének megfelelően úgy dönt, hogy elfogadja a Balmazújváros Város Integrált
Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatát és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
dokumentumot, az abban megfogalmazott fejlesztési irányokat és célokat.
dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslat 3. pontjával?
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

178/2015. (VI. 24.) számú határozat
Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezetének
államigazgatási egyeztetési eljárást követő minőségbiztosításra történő benyújtása
tárgyában
3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásaival összhangban elkészített integrált
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településfejlesztési stratégia tervezetét a kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott,
államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő szervezetek véleményének beépítését követően,
a Belügyminisztérium számára minőségbiztosításra megküldje, valamint az ehhez szükséges, a
Belügyminisztérium által kiadott Egyetértési nyilatkozatot aláírja.
Határidő:
Felelős:

2015. június 26.
polgármester

18. napirend: Előterjesztés rádiótörténeti kiállítás tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Bizottsági véleményt kérek.
Szarvas Endre képviselő: Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot öt ige szavazattal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
dr. Veres Margit polgármester: Csige József László úrral többször tárgyaltam én is és az
elődöm is. Nagyon sok rádiója van, és az önkormányzatunknak nincs olyan külön épülete, ahol
ezt a sok rádiót el tudná helyezni. Természetesen tiszteljük azt, hogy ő magángyűjtőként a saját
szórakozására elkezdte gyűjteni a rádiókat, és ezzel egy olyan értéket teremtett a városban, ami
valóban olyan érték, amit meg kell mutatni mások számára. Egy állandó kiállítást, és egy állandó
helyet az összes rádiónak nem tud biztosítani az önkormányzat Képviselő-testülete. Ezért
természetesen, hogy kiállításra kerülhessen ez a gyűjtemény, támogatni tudja a Képviselő-testület
azt, hogy a kiállítás megrendezésre kerüljön a kastélyban.
Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést. Aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyet ért, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

179/2015. (VI. 24.) számú határozat
Rádiótörténeti kiállítás tárgyában
1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38/A. §
pontjában biztosított jogkörében eljárva Időszaki Rádiótörténeti kiállítást rendez a Semseykastélyban.
Az intézmény a kulturális javakat (rádiókat) határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján
veheti kölcsön, állíthatja ki.
Az Önkormányzat polgármestere megbízza Tóth János igazgatót, hogy a magángyűjtővel
közösen válasszák ki a 300 db rádiót, melynek kiállítására 2015. augusztus 12. – október 12.
között kerül sor. A kiállítási tárgyak listáját készítse el, és a magángyűjtemény tulajdonosával,
mint átadóval hitelesítse.
2. Balmazújváros Város Önkormányzata felajánlja pályázatírói segítségét Csige József László
magángyűjtőnek. Amennyiben Csige József László igényt tart az önkormányzat segítségére, úgy
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az önkormányzat figyelemmel követi a pályázati lehetőségeket. Megfelelő pályázati kiírás esetén
a hivatal pályázatírói információkkal (űrlapok, egyéb mellékletek kitöltése, költségvetés
elkészítése, stb.) hozzásegítik ahhoz, hogy saját portáján kiállítóteret tudjon létrehozni.
3. Városunk Önkormányzata felajánlja segítségét abban, hogy felhívással fordul a város
lakosságához, vállalkozásaihoz, hogy akinek olyan ingatlana van, melyben szeretne állandó
rádiótörténeti kiállításnak helyet biztosítani, jelentkezzen Csige Józsefnél, vagy az
önkormányzatnál.
4. Városunk Önkormányzata a tulajdonában és fenntartásában működő Veres Péter Kulturális
Központ intézményeiben (művelődési központ, ifjúsági ház, kastély, emlékház) nem kíván
„Állandó Rádiótörténeti kiállításnak” helyet adni, tekintettel „a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. §-ra.”.
A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy az 11005-1/2015. számon
beiktatott kérelem ügyében, a döntésről tájékoztassa Csige József László magángyűjtőt.
Határidő:
Felelős:

2015. július 24.
dr. Veres Margit polgármester

19. napirend: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. július
6-i rendkívüli közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek?
Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

180/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. július 6-i rendkívüli
közgyűlésére álláspont kialakítása tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. július 6. napjára összehívott rendkívüli
közgyűlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:
1. napirendi ponttal kapcsolatban:
„Tevékenység lezáró beszámoló elfogadása 2015. 01.01.-2015.05.30.” napirend tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Veres Margit
polgármestert, hogy az önkormányzat érdekeit előtérbe helyezve hozzon döntést a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.
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2. napirendi ponttal kapcsolatban:
„Egyebek” napirend tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert, hogy az önkormányzat érdekeit előtérbe helyezve
hozzon döntést a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy döntését a Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén képviselje.
Határidő:
Felelős:

2015. július 5.
dr. Veres Margit polgármester

20. napirend: Előterjesztés a Debreceni Szakképzési Centrum Oktatási Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Alföld
Szakképző
Szakképzés-szervezési
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Tekintettel arra, hogy mind a két szervezetben lemondott a
megválasztott felügyelő bizottsági tag, ezért szükséges ismételten tárgyalni ezt az előterjesztést a
Képviselő-testületnek. Ahhoz, hogy olyan szakembert, aki ért a szakképzéshez, tudjunk a
felügyelő bizottságba delegálni, megkérdeztük az intézményt, ők Molnár Istvánt javasolják mind
a két szervezetbe felügyelő bizottsági tagnak. Van-e valakinek más javaslata? Nem látok erre
jelzést. Molnár István elvállalja a felügyelő bizottsági tagságot, amennyiben a Képviselő-testület
úgy dönt, hogy őt bízza meg ezzel a feladattal. Mivel nem látok jelzésre igényt, az általam tett
javaslattal együtt teszem fel a határozatot szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

181/2015. (VI. 24.) számú határozat
Debreceni Szakképzési Centrum Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátot
Felelősségű Társaság, valamint az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságaiba tag delegálása tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
I.
javasolja a Debreceni Szakképzési Centrum Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A. ép) felügyelőbizottságába Molnár István, valamint az
Alföld Szakképző és Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Molnár István delegálását.
II.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Veres Margit
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polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a társasági szerződés módosítása érdekében a
Debreceni Szakképzési Centrum Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság, valamint az Alföld Szakképző és Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.
részére közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

21. napirend: Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
taggyűlésére álláspont kialakítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Azért került sürgősséggel a Képviselő-testület asztalára az
előterjesztés, mert hétfő délelőtt érkezett ez az anyag hozzánk és elő kellett készíteni ahhoz, hogy
a Képviselő-testület döntést hozhasson ezen előterjesztés tekintetében. Van-e kérdése, véleménye
valakinek? Nem látok erre jelzést. Szeretnék egy kiegészítést tenni a határozati javaslat a./
alternatívájához oly módon, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata akkor támogatja az egy
ügyvezetős felállást, amennyiben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közgyűlése a
felügyelő bizottság javaslatára módosítja a társasági szerződést a taggyűlési döntéssel oly módon,
ahogyan a felügyelő bizottság javasolta és itt is szerepel az előterjesztésben. Van-e valakinek
hozzáfűznivalója? Nem látok erre jelzést. Először a határozati javaslat a./ alternatíváját teszem fel
szavazásra az általam tett kiegészítéssel együtt. Ki az, aki ezt elfogadja? Kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 9 képviselő igennel szavazott,
2 képviselő tartózkodott és meghozta az alábbi határozatot:

182/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésére álláspont kialakítása
tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága által elkészített
előterjesztés határozati javaslatát (Will Csaba ügyvezetői jogviszonyának megszüntetésére, Kathy
Zsigmond ügyvezető önálló cégjegyzési jogosultsággal való felruházására, valamint a társasági
szerződés módosítására vonatkozóan) támogatja.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően
képviselje a HHG Kft. taggyűlésén Balmazújváros Város Önkormányzatát.
Határidő:
Felelős:

HHG Kft. következő taggyűlése
dr. Veres Margit polgármester

dr. Veres Margit polgármester: Szeretnék még ehhez egy újabb határozati javaslatot tenni,
hiszen itt van a felügyelő bizottság által javasolt taggyűlési határozati javaslat, amelyben a HHG
Kft.-nek a társasági szerződését módosítaná a taggyűlés. Erről is kezdeményeznék egy szavazást.
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Ki az, aki a taggyűlési határozatban foglaltakkal egyetértve támogatja a módosítást a társasági
szerződésben? Aki elfogadja, kérem, hogy jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 9 képviselő igennel szavazott,
2 képviselő tartózkodott és meghozta az alábbi határozatot:

183/2015. (VI. 24.) számú határozat
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlésére álláspont kialakítása
tárgyában
Balmazújváros
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága által javasolt taggyűlési
határozati javaslatot, amelyben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági
szerződését módosítaná a taggyűlés, elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően
képviselje a HHG Kft. taggyűlésén Balmazújváros Város Önkormányzatát.
Határidő:
Felelős:

HHG Kft. következő taggyűlése
dr. Veres Margit polgármester

22. napirend: Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító
okiratának módosítása tárgyában
Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
dr. Veres Margit polgármester: Kérdése, véleménye van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Először a határozati javaslat I. pontját teszem fel szavazásra. Ki az, aki elfogadja? Kérem, hogy
jelezze.
11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

184/2015. (VI. 24.) számú határozat
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratának módosítása
tárgyában
I.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde Intézmény alapító okiratát módosítja.
dr. Veres Margit polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslat II. pontjával?
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11 jelenlévő képviselő közül 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott
és meghozta az alábbi határozatot:

185/2015. (VI. 24.) számú határozat
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény alapító okiratának módosítása
tárgyában
II.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és
Bölcsőde Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, jegyzőt, valamint az Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Intézmény vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatban a Magyar Államkincstár
felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
polgármester
jegyző
intézményvezető

Interpelláció
dr. Veres Margit polgármester: Mivel munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről van szó,
lehetőség van arra, hogy tájékoztatást, interpellációt, illetve kérést vagy kérdést intézhessenek a
képviselők az ülésen.
Csonka-Kis Pál képviselő: Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy igazából nem tudom,
hogy kihez tartozik az az épület, ami a régi posta épülete volt. Elég balesetveszélyes ott eljárni,
hullik a vakolat és látszik még, hogy tovább is omlik.
Demeter Pál képviselő: Mint ahogy ismeretes, az elmúlt munkaterv szerinti ülésen
interpelláltam a városközpontban található közlekedési lámpák átprogramozásával kapcsolatosan,
s örömmel tapasztaltam az elmúlt két héten, hogy hat órakor kikapcsolásra kerülnek a
közlekedési lámpák. Szeretnék köszönetet mondani a gyors ügyintézés miatt polgármester
asszonynak, illetve Emődi Sándor osztályvezető úrnak.
A másik dolog, hogy 2015. június 3-án Koroknai Imre alpolgármester úr és jómagam mint
megyei képviselők, részt vettünk a Megyeházán egy vízügyi konferencián, melynek a címe
Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vízháztartás javításának lehetőségei a
klímaváltozás tükrében. Azt gondolom, nem kell, hogy ecseteljem, ezen miért vettünk részt,
hiszen az is tudva levő, hogy településünket folyamatosan veszélyezteti a belvíz, illetve a
csapadékvíz. Történtek már ezzel kapcsolatosan beruházások, de azt gondoltuk az alpolgármester
úrral, hogy ezek még nem teljesen kielégítőek. Éppen ezért a konferencián, ahol számos
színvonalas előadást halottunk a vízügy területéről, de ami minket a legjobban érdekelt, az a
Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei háztartás javításának lehetséges irányai
projekt bemutatásai, illetve a projekt lehetséges kapcsolódása a 2014-2020-as operatív
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programokhoz. Ibrányi András a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési referense
tartotta az előadást, aki egyébként késszéggel állt a mi rendelkezésünkre. Ezt követően vele
kommunikáltunk, illetve egyeztettünk is, és ő pedig a TOP 2.1-es intézkedését javasolta, vagyis a
terület és településfejlesztési operatív program 2.1-es prioritását. Egyébként az imént tárgyalt
ITS-ben ez benne is foglaltatik. Mindenképpen ezt javasolnánk polgármester asszonynak, a
városvezetésnek, illetve a Képviselő-testületnek, hogy ezt a 2.1-es prioritást mindenképpen
célozza meg, hiszen az indoklás szerint az intézkedést az indokolja, hogy jelentős területen
probléma van a belvíz és a csapadékvíz elvezetésével, melynek megoldása nélkül a más
települési infrastrukturális fejlesztések sem tudnak megvalósulni. 2015. negyedik negyedévében
indulnak ezek az intézkedések, így alpolgármester úrral kérjük a város vezetését, hogy
mindenképpen használja ki a pályázati lehetőséget.
dr. Veres Margit polgármester: Valóban már az elmúlt időszakban több, mint 350 millió
forintos belvízelvezető rendszer rekonstrukció megvalósult a városban, illetve amikor az akkori
vezetés látta, hogy szükség lesz még több területen is arra, hogy a városban megvalósulhasson
ugyanez a belvíz elvezető rendszer felújítás, már akkor elkészültek erre a tanulmányok és a
tervek, hogy mely területeket, hogyan tudunk bevonni ebbe a belvízelvezető felújítási rendszerbe.
A tavalyi évben kétszer, vagy háromszor volt egyeztetés amiatt, hogyan kerüljenek kiírásra és hol
milyen gondok vannak a belvízelvezető rendszerben és a TOP program alapján már többször mi
is elküldtük, illetve három részre bontva küldte el tavaly ősz elején még a önkormányzat arra
vonatkozóan, hogy ahol nem sikerült Balmazújvároson felújítani a belvízelvezető rendszert, az
sikerülhessen. Pajna Zoltán közgyűlési elnök úr és a miniszteri biztos úr már tájékozódtak e
tekintetben, volt egy megbeszélés ahol előtérbe helyezték azokat a fontos fejlesztéseket, amelyek
ehhez kapcsolódhatnak. Köszönöm a tájékoztatását, természetesen ezen a vonalon továbbhaladva
fogjuk folytatni.
Hegedüs Péter képviselő: A gimnáziumi oktatással kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy
megszűnik-e Balmazújvároson a gimnáziumi oktatás, vagy nem? A sajtóban megjelent lista,
amelyben Balmazújváros is helyet foglal, hogy a gimnáziumi oktatás fokozatosan kivezetésre
kerül és marad a szakképzés. Halottunk más dolgokat is. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy
az utca emberének mit mondhatunk, hogy lesz oktatás, vagy nem lesz oktatás a gimnáziumban?
dr. Veres Margit polgármester: Nem tudom, hogy honnan indult el az a hír, hogy megszűnik
Balmazújvároson a gimnáziumi oktatás. Furcsának tartom azt, hogy egyes emberek megpróbálják
a város lakosságát negatív irányba terelni e tekintetben. Balmazújvároson ebben a tanévben 60
éves a szakképzés és 50 éves a gimnáziumi oktatás. Ha egyszer Balmazújvárosnak a lehetősége
megadatott arra, hogy itt gimnáziumi képzés legyen, akkor a gimnázium és a szakközépiskola
igazgatója, illetve a teljes szakmai kar, illetve a város vezetése is amellett volt az elmúlt
időszakban is, és most is, hogy továbbra is legyen gimnáziumi és szakközépiskolai képzés
Balmazújvároson. Lehet, hogy Ön azt a cikket olvasta, amit megtévesztésül valaki közölt, viszont
a Magyar Közlönyben megjelent az, hogy a balmazújvárosi intézmény ugyanígy fog tovább
működni, ugyanígy együtt marad, egy intézményként fogja kiszolgálni Balmazújváros és a járás
teljes lakosságát, hiszen kötelező beiskolázási körzetként működik. Balmazújváros Város
Önkormányzata ezelőtt 5 évvel pályázott arra, hogy felújíthassa az intézményét. Fel is újította és
a megyében az egyik legszebb és legmodernebb épület szolgálhatja ki az ebbe az intézménybe
járó diákokat és az itt tanító pedagógusokat. Mindenki azért harcolt, hogy ez az intézmény így
együtt maradva tovább is működjön és így is lesz. Valóban megjelent egy olyan tájékoztatás,
hogy szétbontják az intézményt, viszont ekkor megkerestük országgyűlési képviselő urat, aki
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egyeztetett ebben az ügyben az államtitkár asszonnyal, államtitkár úrral és ennek
eredményeképpen meg is jelent a közlönyben, hogy továbbra is együtt marad az intézmény. Ez az
intézmény így működhet csak tovább, hiszen biztos Ön is nagyon jól tudja, hogy a felújításkor,
amikor az egész intézményegységet felújítottuk, egy fűtési rendszer van az intézményben, nem
szétválasztható, 2018. január 1-ig fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Maga az
épület sem megosztható. A cél itt a városvezetésének, országgyűlési képviselő úrnak az volt,
hogy továbbra is működhessen és működjön is mind a gimnáziumi, mind szakközépiskolai és
szakmunkás képzés.
Kérdése, hozzáfűzni valója van-e valakinek? Nem látok erre jelzést.
Szeretném elmondani azt, hogy megkerestek a lakosság részéről azzal kapcsolatban, hogy a TRV
Zrt. kiküldte az első számlát, illetve kiküldte a szolgáltatási szerződést a lakosság számára. A
szolgáltatási szerződésben nem szerepel ármegjelölés, hogy mennyi a vízdíj, illetve mennyi a
szennyvíz díj. Tájékoztatnék mindenkit, hogy a vízdíjat és a szennyvízdíjat nem módosította
senki és nem is módosíthatta senki, hiszen hatósági ár. A hatósági ár meghatározására az
önkormányzatnak lehetősége nincsen. Megkerestük a TRV Zrt.-t, hogy az ármegjelöléssel
küldjék ki ezeket a szerződéseket, vagy legalább közöljék a fogyasztókkal, hogy mennyi az ár,
hiszen egy kipontozott szerződés aláírása senkinek nem érdeke.
Szeretném megköszönni, mivel a félévben az utolsó munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
van a két hónapos nyári szünet előtt, minden képviselőnek, minden intézményvezetőnek és a
hivatal minden dolgozójának a munkáját. Köszönjük országgyűlési képviselő úr segítségét
azokban a dolgokban, amelyekben az önkormányzat elképzeléseit, célkitűzését támogatva
segítséget nyújt. Szeretném a hivatal minden dolgozójának megköszönni a munkáját az
előterjesztések készítéséhez kapcsolódóan, illetve azokhoz a végrehajtásokhoz kapcsolódóan,
amelyek a város érdekeit szolgálják. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy olyan rendezvények
valósulnak meg Balmazújvároson, amelyeken érdemes részt venni mindenkinek. Például a
Picasso kiállítás, amit még július 18-ig bárki megtekinthet a kastélyban. Megrendezésre kerül a
motoros találkozó július 10-én és 11-én, ahol szintén nagyszabású rendezvénysorozatot láthatnak
az idelátogatók, illetve a rádiótörténeti kiállításról is döntött az önkormányzat, ami a nyáron fog
megrendezésre kerülni és a kastélykerti esték rendezvénysorozat is megrendezésre kerül
augusztus 12., 13., és 14-én, ahol szintén olyan programokkal találkozhatunk amelyek valóban
színvonalasak és a városban élőknek is és a városba látogatóknak is megfelelő szórakozást
nyújthatnak.
Testületi ülésünk nyilvános része véget ért, zárt ülésen folytatjuk tevékenységünket.
K.m.f.
dr. Veres Margit
polgármester

Tóthné dr. Kertész Mariann
jegyző
Szarvas Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető
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