
BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015. február 12-én megtartott ülésének

– jegyzőkönyve

– határozatai: 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,

– rendelete: 1.



HATÁROZATOK

7/2015. (II. 12.) számú KT határozat a  Képviselő-testületi  ülés  napirendjének
elfogadásáról

8/2015. (II. 12.) számú KT határozat a  Képviselő-testület  2015.  évi  üléstervének
elfogadásáról

9/2015. (II. 12.) számú KT határozat az Önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetésének második fordulóban történő
tárgyalásáról

10/2015. (II. 12.) számú KT határozat a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 9/2013. (III. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
tájékoztató elfogadásáról

11/2015. (II. 12.) számú KT határozat belső ellenőrzési feladatok ellátására történő
megbízásra

12/2015. (II. 12.) számú KT határozat a belső ellenőrzési munkaterv elfogadására

13/2015. (II. 12.) számú KT határozat a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
2015. évi programjainak költségvetésére

14/2015. (II. 12.) számú KT határozat a  „Biharnagybajom  gyermekek  oktatását  és
ellátását  biztosító  középületeinek
épületenergetikai  fejlesztése  megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva”
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043  pályázathoz,  a
jelenlegi  beruházáshoz  szorosan  kapcsolódó
műszaki tartalom növelő és helyettesítő munkák
elvégzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás
eredményéről

15/2015. (II. 12.) számú KT határozat Biharnagybajom Község Településfejlesztési
Koncepciójának jóváhagyásáról szóló 
45/2014.  (III.12.)  számú  KT  határozat
visszavonásáról

RENDELET

1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a  települési  képviselők  és  a  nem  képviselő
bizottsági  tagok  tiszteletdíjáról  szóló  7/2014.
(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. február 12-én, 14:00 órakor kezdődő ülésén.

Jelen  vannak: Szitó Sándor polgármester
Dr. B. Csák István alpolgármester
B Csák Imre
Dul Sándor
Patakiné Darabos Zsuzsanna
Zagyva László Zoltán önkormányzati képviselők 

Imre - Erdős Szilvia jegyző 

Távol maradt: Dobos Sándor önkormányzati képviselő

Meghívott vendégként jelen van: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató
Juhászné Hegedűs Mária pénzügyi csoportvezető

Szitó Sándor polgármester
Köszöntök  mindenkit.  Megállapítom,  hogy a  Képviselő-testületből  jelen  van 6  képviselő.
Dobos  Sándor  képviselőtársunk  jelezte  távolmaradását.  A  Képviselő-testület  6  fővel
határozatképes.

Imre-Erdős Szilvia
Javaslom,  hogy  a  9.  különfélék  napirendi  pontnál  szereplő  a  polgármester
szabadságmegváltásához kapcsolódó napirendi pontra vonatkozó döntéshozatal kerüljön át a
következő ülésre. 

Szitó Sándor polgármester
A jegyzőnő által javasolt változtatással a meghívóban szereplő napirendi pontokat teszem fel
elfogadásra, aki egyet ért kérem kézfelnyújtással jelezze.



A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

7/2015. (II. 12.) számú KT
HATÁROZAT

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testület
a 2015. február 12-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok  végrehajtásáról,  fontosabb
eseményekről, intézkedésekről

Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi üléstervére
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

3. Előterjesztés  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének  első
körös tárgyalására

Előadó: Szitó Sándor polgármester
Felkért előadó: Juhászné Hegedűs Mária pénzügyi csoportvezető
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

    Pénzügyi Bizottság
    Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

4. Tájékoztató a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi  szabályairól  szóló,  9/2013.  (III.  21.)  önkormányzati  rendelet  módosításának
megalapozásáról

Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző 
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

    Pénzügyi Bizottság

5. 2015. évi belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntések meghozatala

 Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásra
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

 Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság



    
    

6. Előterjesztés a 2015. évi közművelődési terv elfogadására
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna ÁMK igazgató 
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

   Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

7. Előterjesztés a települési  képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 7/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

8. Előterjesztés a „Biharnagybajom gyermekek oktatását és ellátást biztosító középületeinek
épületenergetikai  fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-
5.5.0/B/12-2013-0043 pályázathoz, a jelenlegi beruházáshoz szorosan kapcsolódó műszaki
tartalom növelő és helyettesítő munkák elvégzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás
eredményéről

Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

    Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
    

9. Különfélék

ZÁRT ÜLÉS

1. Előterjesztés lakossági kérelemre (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester
Véleményező bizottság: Népjóléti és Ügyrendi Bizottság

    Pénzügyi Bizottság
    

2. Előterjesztés fellebbezések elbírálására
Előadó: Patakiné Darabos Zsuzsanna a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság elnöke

1. NAPIRENDI PONT – Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról, fontosabb
eseményekről, intézkedésekről

Szitó Sándor polgármester
Ismertetni szeretném a közelmúlt történéseit.
A szennyvízberuházással kapcsolatban: a KEVIÉP lett győztesként kihirdetve, azonban ezt a
döntést  ügyvéden  keresztül  a  KEVÍZ  21  konzorcium  megtámadta.  2015.  február  2-án
jogorvoslati kérelem került benyújtásra. Az eljárás megindításáról még nem érkezett végzés
az Önkormányzathoz.  A projektmenedzser  cég javaslatára  a Közbeszerzési  Döntőbizottság



felé  postázásra  került  a  kérelem,  arra  vonatkozóan,  hogy végzéssel  meg lehessen  kötni  a
szerződést.

További történések:
Füzesgyarmat polgármesterével – Bere Károly – egyeztetések történtek a Biharnagybajom és
Füzesgyarmat közötti útszakasz helyreállítására vonatkozó kérelem tekintetében.

Felszerelésre kerültek a térfigyelő kamerák. Az E-ON rákötése után a kamerák már teljesen
működőképesek lesznek.

Rendkívüli  testületi  ülésen  került  egyeztetésre  a  Pintér  Sándor  Belügyminiszter  Úrhoz írt
kérelem.  Időközben  a  helyettes  államtitkárság  munkatársa  is  volt  ellenőrizni.  Nem  talált
semmi kivetnivalót, az Önkormányzat terv szerint teljesítette a vállaltakat. Az államtitkársági
munkatárssal is szó esett az előbb említett  kérelemről,  véleménye szerint az önfenntartóvá
válásra kell törekedni.

A kistagi  terület  haszonbérleti  szerződését  mondtam fel  azonnal  hatállyal  szerződésszegés
miatt.

B Csák Imre
2015. február 2-a a fellebbezés időpontja. Eljárás akkor indul, ha a fellebbező befizeti a 25
millió Ft-ot. Erre a befizetésre meddig várnak?
Mindent figyelembe véve mikorra várható a szerződés megkötése?
Van-e  a  nyertes  cégtől  írásos  nyilatkozatunk  arról,  hogy  megadott  határidőre  a  program
lebonyolításra kerül?

Szitó Sándor polgármester
Az ajánlati felhívás számukra is ismert, a határidőkkel tisztában vannak.
Feltételezések szerint akár májusig is elhúzódhat a szerződéskötés.

B Csák Imre
A  cégek  között  ez  egy  hatalmi  harc,  őket  nem  érdekli  az  Önkormányzat  helyzete  és  a
szennyvíz-hálózat kiépítése.  
Leegyszerűsítve nyilatkoztassuk meg őket arról, hogy időben bonyodalmak nélkül megoldják
a kivitelezést.

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést.

B Csák Imre
A víziközművek üzemeltetésével kapcsolatban korszerűsítésre vagy fejlesztésre van-e mód?
Hogyan fog az Önkormányzat terhére vagy javára alakulni a javítások költsége?

Szitó Sándor polgármester
A Tiszamenti Regionális Vízművekes szerződés kapcsán jobb helyzetbe nem fogunk kerülni.
A  szerződés  tervezet  tárgyalásra  került  a  Képviselő-testület  által,  ezek  alapján  került
megkötésre.  Vagyonértékelés  nem történt még. A gördülő fejlesztési  tervről  sem történtek



még egyeztetések.  Önerőből nem fogják tudni csinálni. A vízügyi szakemberek készítettek
listát,  a bajomi vízműre valószínűleg nem lesz szükség – előzetes  megállapítások alapján.
További tárgyalások nem történtek.
A részvény árát kifizette az Önkormányzat, azonban a részvény még nem érkezett meg.

B Csák Imre
A helyi fejlesztések Sárrétudvariban történtek, ezek meg lettek osztva a 2 település között?

Szitó Sándor polgármester
Igen, a megosztás Biharnagybajom-Sárrétudvari 40-40%, és Szerepé 20%.
A pénzügyes kollegák figyelemmel kísérik folyamatosan.

Dr. B. Csák István
A szennyvíz-beruházásra pályázó cégek nem minden településen viaskodnak ennyit.
A közbeszerző cég felé hogy teljesít az Önkormányzat?

Szitó Sándor polgármester
Kifizetésre került a közbeszerző cég külső szereplők bevonására irányuló tevékenysége. 

A  Képviselő-testület  a  jelentést  6  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül
tudomásul vette.

2. NAPIRENDI PONT – A Képviselő-testület 2015. évi üléstervének
elfogadása

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést. 

B Csák Imre
Közmeghallgatás miért nincs benne?

Szitó Sándor polgármester
Ebben a félévben benne lesz, a településrendezési terv elfogadását szeretném közmeghallgatás
formájában megtartani.

B Csák Imre
A Pénzügyi Bizottság üléstervét össze fogom állítani.

Szitó Sándor polgármester
A kötelező  napirendi  pontokon kívül  számos  egyéb  ponttal  egészítettem ki  az  üléstervet,
ezután lehet még többet is hozzá tenni.

Dr. B Csák István
A  településrendezési  terv  elfogadása  testületi  ülésnél  nagyobb  nyilvános  fórumon  fog
történni?



Szitó Sándor polgármester
Igen.
Szavazott 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett üléstervvel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

    
 8/2015.  (II. 12.) számú KT
              HATÁROZAT

a Képviselő-testület 2015. évi üléstervének
elfogadásáról

A Képviselő-testület 
Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testületének  2015.  évi  üléstervét  
a  határozat  mellékletében  foglaltak  szerint  
elfogadja.

Felhatalmazza a  jegyzőt,  hogy  a  Képviselő-
testület  2015.  évi  üléstervét  az  Önkormányzat  
intézményvezetőinek  és  az  érintett  előadóknak  
küldje meg.

Határidő: a jegyzőkönyv elkészítését követően
    azonnal

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző

3. NAPIRENDI PONT – Biharnagybajom Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének első körös
tárgyalása

Szitó Sándor polgármester 
Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy jelen tervezet költségvetési hiányt tartalmaz. Ezt
a  hiányt  kezelni  kell.  Az  első  körös  tárgyalás  legfontosabb  feladata  az  úgynevezett
sarokpontok elfogadása. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták.

Dul Sándor
A  Településfejlesztési  és  Mezőgazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és  a
Képviselő-testületnek továbbtárgyalásra javasolta.

Patakiné Darabos Zsuzsanna
A Népjóléti  és Ügyrendi Bizottság tárgyalta  a napirendi  pontot  és a Képviselő-testületnek
továbbtárgyalásra javasolta.



B Csák Imre
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági ülésen nem támogattuk, hogy a fejlesztési tartalékokat működési célra adjuk át.
Elég komoly közfoglalkoztatási programokat tervezünk, ezekből megtakarítást kell elérni.
A Pénzügyi Bizottság a napirendit pontot a Képviselő-testületnek továbbtárgyalásra javasolta.

Szitó Sándor polgármester
Vélemények, kérdések?

Dr. B. Csák István
Meg  kell  vizsgálni,  hogy  intézményeinket  hogyan  tudnánk  költséghatékonyabban
üzemeltetni, például az ÁMK fenntartását hogyan tudnák hatékonyabban megoldani. Ezeknek
a  lehetőségét  vizsgáljuk  meg  következő  ülésre.  Fontos  a  hiány  eltüntetése,  a  Pénzügyi
Bizottság  elnökének  véleményével  egyetértek.  Az  iparűzési  adót  próbáljuk  minél  kisebb
mértékben működésre fordítani, inkább a fejlesztésekre költsük.
A szociális  szövetkezetek alapjait  le  kell  tennünk, ezen az úton kell  az Önkormányzatnak
elindulni.

Szitó Sándor polgármester
A  leghatékonyabb  intézményi  struktúra  működik  jelenleg  is.  Mindegyik  intézmény
maximálisan le van terhelve. 
Alternatív bevételek irányába kell elmozdulnunk.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

9/2015.  (II. 12.) számú KT
              HATÁROZAT

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetésének második fordulóban történő

tárgyalásáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és
intézményei  2015.  évi  költségvetés  tervezetét
továbbtárgyalásra  alkalmasnak  tartja  és  a
szükséges pontosítások elvégzése után kéri annak
második  fordulóban  történő  megtárgyalására  a
február  26-án  tartandó  képviselő-testületi  ülésre
beterjeszteni.

Határidő: 2015. február 26.

Felelős: Szitó Sándor polgármester 



4. NAPIRENDI PONT – Tájékoztató a rászorulók részére nyújtható
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 9/2013. (III. 21.)
önkormányzati rendelet módosításának
megalapozásáról

Imre-Erdős Szilvia jegyző
Röviden ismertetném a tájékoztató tartalmát.
2015. március 1-től az alábbi változások lépnek életbe – 3 lépésben (március 1, április  1,
szeptember  1.):  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  és  a  rendszeres  szociális  segély
elnevezésű ellátások átkerülnek a Járási Hivatal hatáskörébe.  A foglalkoztatást  helyettesítő
támogatás feltételei nem változnak, azonban a rendszeres szociális segély feltételei változni
fognak. Minden Önkormányzatnak felül kell vizsgálni a szociális  rendeletét  vagy újat  kell
alkotnia.

Statisztikailag is részletezésre kerültek az ellátások és azokhoz kapcsolódó összegek.
Tavaly összesen kifizetett támogatás a településen (adott támogatások): 17 743 000 Ft került
kifizetésre. (FHT és RSZ: 41 562 960 Ft + 630 000 Ft óvodáztatási támogatás)

28 561  000  Ft  települési  támogatást  kap  az  Önkormányzat:  lakásfenntartási  2 871e  Ft.
Közfoglalkoztatás  12 millió  Ft,  Bursa Hungarica  650 e Ft,  első  lakáshoz jutók  650 e Ft,
térítési díjak – 2 543 e Ft (ingyenes étkezés). Tehát ez évben 10 millió Ft-tal tudunk számolni
szociális ellátásokra.

Minden  helyi  támogatás  meg  fog  szűnni,  ehelyett  az  Önkormányzat  rendelet  formájában
szabályozza  meg  (települési  támogatás)  -  ennek  a  célját  meg  kell  határozni;  nem  várt
élethelyzetre vonatkozó települési támogatás.
Tavaly 16 millió Ft volt a lakásfenntartási támogatások összege. Röviden ennyiben kívántam
összefoglalni a tájékoztató tartalmát. 

Szitó Sándor polgármester
A  Népjóléti  és  Ügyrendi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  is  véleményezte  a
napirendi pontot. Kérem az elnököket ismertessék a bizottságok álláspontjait.

Patakiné Darabos Zsuzsanna
A Népjóléti  és Ügyrendi Bizottság úgy gondolta,  hogy az alábbi támogatások maradjanak
meg:  közgyógyellátás,  ápolási  díj,  átmeneti  segély,  temetési  segély  (hasonló feltételekkel,
mint eddig is volt); a lakásfenntartási támogatás.
A rendeletalkotásnál az alábbi javaslatokat tettük: párhuzamosan 2 rendszeres támogatás ne
kerüljön folyósításra,  természetben adjuk a támogatást,  legyen feltétel  a tiszta és rendezett
környezet, illetve az igénylés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járjon.

B Csák Imre
Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság kedvezőbb helyzetben volt, ugyanis már ismertük a
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság javaslatait. Ezért bizottságunknak leginkább csak a pénzügyi
résszel kellett foglalkoznunk. A Pénzügyi Bizottság támogatja a ez erre a célra rendelkezésre
álló közel 10 millió Ft felhasználását segélyezésre. 



Felmerült néhány dolog amit itt  a rendeletalkotásnál el kell mondani. Meg kell erősíteni a
jogosultság feltételeinek valós meglétét. 
2  nagy  összegű  eljárás  kerül  át  a  Járási  Hivatalhoz,  melyek  fix  összegű  leszabályozott
ellátások. A nem leszabályozott összegű ellátások, melyekről el lehet dönteni, hogy az adott
esetben mennyit adok az Önkormányzathoz fognak kerülni. 
Az önkormányzatok anyagi lehetőségei is nagyon nagy szóródást mutatnak.
Kénytelen lesz Önkormányzatunk felemelni az igénybevétel határát, ezzel kizárni nem kevés
embert  és  kevesebb  pénzt  tudunk  adni,  mint  a  nálunk  szerencsésebb  helyzetben  lévő
önkormányzatok.  Azt  gondolom,  hogy  ezek  feszültségeket  fog  szülni.  Odarakták  ezt  a
helyzetet az önkormányzatok elé plussz pénzek nélkül. A bizottság úgy látta, hogy a jelenlegi
szabályozások,  olyan  helyzetekhez  vezethetnek,  amelyeket  nem  biztos,  hogy  az
Önkormányzat tudni fog kezelni. A szabályozáson célszerű lenne változtatni.
Szükségesnek tartom a bizottságok vezetőinek egyeztetését;  ügyintézők és egyéb szociális
munkát végzők bevonását. Szakemberek határozzák meg a feltételeket.

Dul Sándor
A 12 millió Ft-os nem támogatható közfoglalkoztatási kiadások csökkeni fognak?

Szitó Sándor polgármester
A  közfoglalkoztatási  programok  valószínűleg  fognak  kiadást  csökkenteni.  A
közfoglalkoztatási  mérleg  a  közfoglalkoztatási  szakmérleg  alakulásától  fog  függeni,  ez  a
szociális pénzeknél fog megjelenni.  Ilyen például az energetikai pályázatok rezsicsökkentő
hatása. Nagyjából modellezhető lesz a kiadások mértéke.

B Csák Imre
A közfoglalkoztatási  programok által  megtermelt  javaknak  kézzel  fogható  bevétele  nincs.
Amit megtermeltek, azt a konyha felhasználta. A megtakarítás mértéke nem kimutatható.
A megtakarítás soha sem lesz pénz formában fogható.

Dul Sándor
Az ügyfelek kapcsolattartása hogyan fog működni a Járási Hivatallal?

Imre-Erdős Szilvia jegyző
A Járási Hivatal vezetője felkeresett, a lakosság részére tájékoztató fog készülni.
2015. február 25-én a Járási Hivatal ügyintézői és az Önkormányzat illetékes ügyintézői a
Művelődési házban fogják az érintetteket várni.
Vincze  Szilvia  –  a  Járási  Hivatal  munkatársa  -  helyben  csak  kérelmeket  fog  elvenni,
ügyintézést nem végez majd. Előre láthatólag nem lesz zökkenőmentes az átállás.

Dul Sándor
Ne elcsúszással működjön a folyósítás időtartama, egységes legyen a dátum.

Dr. B. Csák István
Az  Önkormányzat  nagyon  nagy  csúszásban  van  a  szociális  szövetkezet  kialakítása
tekintetében.  A  biharnagybajomi  gondozói  hálózatot  egységessé  kellene  tenni.  Az
egyházközösséggel kellene egyezséget kötni.

A jogosultsági köröket jobban kellene ellenőrizni.
A közfoglalkoztatási programoknál a vezető felelősségét kell figyelni.
A 2. főtér ügyének rendezése folyamatban van-e?



Szitó Sándor polgármester
Közvetve van érintve az Önkormányzat. Láposi Sándor arról tájékoztatott, hogy az a 10 millió
forintos összeg már nem lehívható.

Összefoglalva: nehezebb helyzetben vannak az önkormányzatok, mint az állam. Váratlanul az
önkormányzatokra  ruházta  át  ezt  a  terhet.  Minden önkormányzat  a  lehetőségeihez  mérten
megpróbálja  segíteni  a  rászorultakat.  Elsődlegesen  az  ügyeskedőket  ki  kell  szűrni  a
rendszerből. A Képviselő-testület szociális érzékenysége kitűnt, a szociális szakembereket be
kell vonni a modellezési feladatba. A Képviselő-testület el fogja várni, hogy az ingatlanok
rendbe legyenek, valaki úgy kérjen segítséget, hogy előtte már az együttélési szabályoknak
megfelel. 

Szavazott 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:
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a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 9/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete a rászorulók részére nyújtható
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól  szóló  9/2013.  (III.  21.)
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, és elfogadja.

Határidő: 2015. február 12.

Felelős: Szitó Sándor polgármester 



5. NAPIRENDI PONT – 2015. évi belső ellenőrzéssel kapcsolatos
döntések meghozatala: a 2015. évi belső
ellenőrzési feladatok ellátása; a 2015. évi belső
ellenőrzési ütemterv elfogadása

Imre-Erdős Szilvia jegyzőasszony ismertette az előterjesztést.

B Csák Imre
A bizottság elfogadta az összeget és támogatja az előterjesztést.

Dr. B. Csák István
A Biharnagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál 100 000,- Ft van tervezve a 2015.
évi belső ellenőrzési feladatokra.

Imre-Erdős Szilvia jegyző
20 nap  van  a  Biharnagybajomi  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  ellenőrzésére,  amely  a
komplex gazdálkodásuk vizsgálatára vonatkozik.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A  jegyzőasszony  által  előterjesztett  2  napirenddel  kapcsolatban  a  Képviselő-testület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatait:
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belső ellenőrzési feladatok ellátására történő
megbízásra

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési
feladatok  ellátásával  kapcsolatban  az  alábbiakat
határozza el:

Biharnagybajom  Község  Önkormányzatánál  a
belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásával  
2015.  március  1-től  2015.  december  31-ig  a
Komplex-Revizor Kft-t (4033 Debrecen, Melotai
Nyilas u. 21.) bízza meg. 

A belső ellenőrzési feladatok ellátására 2015. évi
költségvetésében 380.000,- Ft-ot biztosít. 

Felhatalmazza a  polgármestert  a  belső
ellenőrzési megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. február 20.

Felelős: Szitó Sándor polgármester 
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belső ellenőrzési munkaterv elfogadására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete az Önkormányzat  2015. évi
belső  ellenőrzési  munkatervét  –  a  határozat
melléklete szerint – elfogadja. 

Felelős: Szitó Sándor polgármester 

6. NAPIRENDI PONT – a 2015. évi közművelődési terv elfogadása

Nemes-Lajsz Julianna
2 500 000,-   Ft-os  a  költségvetés,  ez  a  pályázatok  önrészére  elegendő.  A  pályázati
lehetőségekről és feltételekről folyamatos tájékoztatást fogok nyújtani a Képviselő-testület
felé. A mellékelt programsorozatot szeretném jóváhagyatni a Képviselő-testülettel.

Patakiné Darabos Zsuzsanna
A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság elfogadta az előterjesztésben foglaltakat.

B Csák Imre
A Pénzügyi Bizottság a 2 500 000,- Ft- költségvetésbe való tervezését elfogadta, azzal a
feltétellel,  hogy  a  pályázatokról  előzetes  egyeztetés  szükséges.  A  Pénzügyi  Bizottság
egyetértett a 800 éves évforduló még méltóbb jelképének – a szobornak felállításával és
annak az ismertetett finanszírozásával is.

Szitó Sándor
Köszönöm szépen. Van-e kérdés?

Dul Sándor
Kiállítható lenne a szobor makettje a községben, hogy ez által is lehessen pénzt gyűjteni?

Nemes-Lajsz Julianna
A makett kiállítási lehetőségének utána járok.

Szitó Sándor polgármester
A  bizottságok  támogatták  a  határozati  javaslatot,  javaslom  elfogadásra  a  Képviselő-
testületnek is. A szoborról külön fogunk dönteni.



Szavazott 6 képviselő.

Az  előterjesztett  napirenddel  kapcsolatban  a  Képviselő-testület  egyhangúlag,  6  igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:
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a Szűcs Sándor Általános Művelődési
   Központ 2015. évi programjainak

  költségvetésére

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Szűcs  Sándor
Általános  Művelődési  Központ  benyújtott
közművelődési  programtervének
rendezvényeire  összesen  2500  e  forint
költségvetést  határoz  meg,  mely  magába
foglalja  a  községi  nagyrendezvények
költségeit  és a sikeres pályázatok önrészét
is.

Határidő: 2015. február 12.
Felelős: Szitó Sándor polgármester

7. NAPIRENDI PONT – A települési képviselők és a nem képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
7/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása

Imre-Erdős Szilvia jegyzőasszony ismertette az előterjesztést.

Patakiné Darabos Zsuzsanna
A Népjóléti és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és az önkormányzati rendelet 
módosítását támogatta.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  megalkotta
1/2015. (II. 16.) rendeletét  a települési  képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 7/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.



Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 7/2014. (X. 28.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Biharnagybajom  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (továbbiakban  Mötv.)  35.  §  (1),
bekezdésében és 143. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1), (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva a települési képviselők
és  a  nem képviselő  bizottsági  tagok tiszteletdíjáról  szóló  7/2014.  (X.  28.)  önkormányzati
rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők és a
nem  képviselő  bizottsági  tagok  tiszteletdíjáról  szóló  7/2014.  (X.28.)  önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

„2.  §  A  tiszteletdíj  évente  kétszer,  júliusban  és  novemberben  kerül  kifizetésre.  
A  kifizetésekről  és  az  ezzel  kapcsolatos  elszámolásokról  a  Polgármesteri  Hivatal
gondoskodik.”

Záró rendelkezések

2. §

A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, s hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Jogharmonizációs záradék:

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt  Európai  Megállapodás
tárgykörében,  a  megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával  összhangban  az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Biharnagybajom, 2015. február 12.

  Szitó Sándor Imre - Erdős Szilvia
              polgármester            jegyző



8. NAPIRENDI PONT – a „Biharnagybajom gyermekek oktatását és
ellátást biztosító középületeinek
épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva”
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043 pályázathoz, a
jelenlegi beruházáshoz szorosan kapcsolódó
műszaki tartalom növelő és helyettesítő
munkák elvégzése tárgyában indított
közbeszerzési eljárás eredménye

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést.

Dul Sándor
A  Településfejlesztési  és  Mezőgazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot  és
egybehangzóan támogatta.

B Csák Imre
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, támogatta és elfogadta azt.

Dr. B. Csák István
Ezek a munkálatok nem fogják zavarni az oktatást?

Szitó Sándor
A munkálatok nem fogják zavarni az oktatást.

Szavazott 6 képviselő.

B Csák Imre: igen
Dr. B. Csák István: igen
Dul Sándor: igen
Patakiné Darabos Zsuzsanna: igen
Szitó Sándor: igen
Zagyva László Zoltán: igen
A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:
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Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat által „Biharnagybajom gyermekek oktatását és
ellátást biztosító középületeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

hasznosítással kombinálva” KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043 pályázathoz, a jelenlegi
beruházáshoz szorosan kapcsolódó műszaki tartalom növelő és helyettesítő munkák elvégzése

tárgyában - a Közbeszerzési Értesítőben 2014.12.19-én 2014/148. szám alatt megjelent
(iktatószám: 26269/2014) eljárást megindító felhívás alapján – indult közbeszerzési eljárásban
Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Ajánlatkérő  képviseletében  „Biharnagybajom
gyermekek  oktatását  és  ellátást  biztosító  középületeinek  épületenergetikai  fejlesztése
megújuló  energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”  KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043
pályázathoz,  a  jelenlegi  beruházáshoz  szorosan  kapcsolódó  műszaki  tartalom  növelő  és
helyettesítő  munkák elvégzése     tárgyában   indított  közbeszerzési  eljárásban Biharnagybajom
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ajánlatkérő  képviseletében  eljárva  a
közbeszerzési  eljárást  lezáró  döntését  meghozta  egyetértve  a  Bírálóbizottság
szakvéleményével:

1./ Az Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/
A.)  Ajánlattevő  ajánlata  érvényes,  az  Ajánlattevő  ajánlata  megfelel  az  eljárást  megindító
felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek, valamint az Ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, a közbeszerzés tárgyának megvalósítására.

2./ Az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot, az egyedül
érvényes ajánlatot tevő  Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/A.) Ajánlattevő
tette 11300 ponttal.

3./  Az Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárást  eredményessé  nyilvánítja  és  az  összességében
legelőnyösebb  ajánlatot  tevő  Hajdú-Energia  Kft.  (4031  Debrecen,  Kálmán  utca  27/A.)
Ajánlattevővel, mint Nyertes Ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést a közbeszerzés tárgya
vonatkozásában.

4./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
polgármesterét,  Szitó  Sándort  az  összegezés  aláírására,  valamint  az  összegezés  és  a
közbeszerzési  eljárást  lezáró  döntés  Ajánlattevő  részére  történő  megküldésére,  illetőleg  a
nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés aláírására.

Biharnagybajom, 2015. február 12.



9. NAPIRENDI PONT – KÜLÖNFÉLÉK: Biharnagybajom Község
településfejlesztési koncepciójának
jóváhagyásáról szóló 45/2014. (III. 12.) számú
KT határozat visszavonása 

Szitó Sándor
Új főépítészünk van. Voltam egyeztetni az Állami Főépítésznél. Tisztázásra került,  hogy a
koncepció körül nincs minden teljesen rendben. A lényeg, hogy a folyamat megkezdésekor
vannak bizonyos formalitások, többek között meg kell nyilatkoztatni az állami főépítészt is.
Jeney Lajosnak kellett volna ezt intézni, azonban ez valami oknál fogva korábban elmaradt.
Ezt  abból  a  célból  kell,  hogy  az  Állami  Főépítész  adjon  ki  egy  előzetes  véleményt  a
koncepciókészítésről.  A  korábban  elkészített  koncepció  a  testület  által  elfogadásra  került,
azután az elfogadott  koncepció megküldésre került az Állami Főépítésznek. Most kiderült,
hogy a szerintünk véglegesnek gondolt koncepció az Állami Főépítész szerint csak előzetes
véleményezés  volt.  Ezen  tények  ismeretében  az  a  megegyezés  született,  hogy  kerüljön
visszavonásra  a  korábban  elfogadott  településfejlesztési  koncepció,  s  az  általa  kifogásolt
pontok kerüljenek kijavításra.  Szerencsés helyzetnek mondható,  hogy új Képviselő-testület
van  új  célokkal,  így  lehetőség  van  még  egy  körön  véleményezni  a  településfejlesztési
koncepciót. Majd az Állami Főépítész mellékelt jóváhagyásával el is tudjuk azt fogadni.
Egyeztettem a rendezési terv készítőjével is, azonban egyelőre nem tudta még prezentálni a
módosításokat.  

B Csák Imre
Tudható, hogy az Állami Főépítésznek milyen kifogásai vannak?

Szitó Sándor polgármester
Ne  keverjük  a  koncepciót  a  tervvel.  A  koncepcióban  rögzítjük  a  terveinket  és
elképzeléseinket, ezután fog elkészülni a rendezési terv.
Az Állami Főépítész kifogásolta, hogy a rendezési terv készítője bizonyos pontokat összevont
és elhagyott, mert úgy gondolta az úgy praktikus. Azonban annak van egy menete, hogy a
koncepciónak milyen pontokat kell tartalmaznia. Az Állami Főépítész azt mondta, hogy el
lehet hagyni bizonyos pontokat, de akkor meg kell indokolni. A településfejlesztési koncepció
a településrendezés megalapozása mellett egyúttal az EU-s pénzügyi alapok jelenlegi ciklus
tervezési időszakában meghatározott fejlesztési politikai célok összhangja is, s a megfelelést
is szolgálja a helyi fejlesztések biztosítása érdekében. A koncepció ez irányú áttekintése is
szükséges,  esetleges  kiegészítése  is  javasolt.  Ezek  voltak  az  észrevételek  a  koncepcióval
kapcsolatban.

B Csák Imre
A tervező kérni fogja tőlünk, hogy a település Eu 2014-2020-ig terjedő időszakában milyen
településfejlesztési koncepcióval rendelkezik az Önkormányzat? 

Szitó Sándor polgármester
Nagyjából már a gazdasági programunkat kell prezentálnunk a fejlesztési elképzelésekkel.
A szinkront meg kell teremtenünk.
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Biharnagybajom Község Településfejlesztési
Koncepciójának jóváhagyásáról szóló 45/2014.
(III. 12.) számú KT határozat visszavonásáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  Biharnagybajom  Község
Településfejlesztési  Koncepcióját  jóváhagyó
45/2014. (III. 12.) számú KT határozatot hatályon
kívül helyezi.

Határidő: 2015. február 12.

Felelős: Szitó Sándor polgármester

Szitó Sándor polgármester
Különfélék napirendi ponthoz valakinek egyéb kérdés, észrevétel?

Nemes-Lajsz Julianna
Árajánlatokat kérek kopjafákra és következő ülésre hozni fogom.

Dul Sándor
Lakossági  kérést  szeretnék tolmácsolni.  A Bercsényi  utcán  elvileg  úgy vannak az  állatok
kikötve, hogy a közlekedést akadályozzák.

Imre-Erdős Szilvia jegyző
Tudunk a problémáról.  Nem az Önkormányzat  hatásköre,  de az illetékes  hatóság részéről
megtörténtek az intézkedések.

A Képviselő-testület nyilvános ülésén több napirendi pont tárgyalására nem került sor.
Szitó Sándor polgármester a nyilvános ülést berekesztette, zárt ülést rendelt el.

k. m. f.

Szitó Sándor Imre - Erdős Szilvia
            polgármester           jegyző
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