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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án –
csütörtök – du. 15:10 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Árgyelán Andrea
Dr. Nagy Csaba

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Tóth András intézményegység-vezető
Bartha Attila középiskolai tanár
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a 2011. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
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4. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási
Programjának jóváhagyására
5. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat középiskolai
intézményegységében indított 9.c osztály maximális létszámtól való eltérésének
engedélyezésére
K/2. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatásának elszámolásához
K/3. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatásának igénybevételéhez
Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, kéri, tegyék
fel esetleges kérdéseiket a jelentésekkel kapcsolatosan.
Zsilinyi László képviselő: A két ülés közötti jelentés 4. pontjában szereplő gyermekvédelmi
fórummal kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Az oktatási intézmények vezetőinek kérésére hívták össze a
fórumot. Az utóbbi időben azt tapasztalták, hogy nagyobb összefogást igényelnek a
gyermekvédelmi feladatok. Tavaly már voltak ilyen tanácskozások. Arról döntöttek havi
rendszerességgel működtetni fogják a fórumot. Meghívták az iskolarendőrt is. Október 6-án
felmérésre került sor, melyek a legégetőbb problémák, ki milyen feladatot tud magára
vállalni. Természetesen részt vettek a kisebbségi önkormányzatok elnökei is ezen a
megbeszélésen. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
291/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket.
Zsilinyi László képviselő: A szeptember havi változó bérek nem kerültek kifizetésre az
intézményeknél. Ezek a fizetési jegyzéken nem szerepelnek, csak az alapbér.
Barabás Ferenc polgármester: A megbízási díjakkal kapcsolatosan azt tudja mondani, hogy
utána néz, mi az oka a késedelemnek. A túlórákat a MÁK számfejti.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A szeptemberi túlórákat október közepéig összesítik,
csak a mostani fizetésekben tükröződhet, amennyiben határidőre megkapták a kimutatásokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a pénzügyi
helyzetről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
292/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

3. Előterjesztés a 2011.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A bizottságok együttes ülésén tárgyalták
az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke, szociális bizottság tagja: Mindkét bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: November 28-án, az elmúlt évekhez hasonló módon szeretnék
megszervezni a közmeghallgatást, a konferencia teremben kerül megtartásra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
293/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi közmeghallgatást
2011. november 28. napján 17.00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a
közoktatásról, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi
alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

4. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi
Minőségirányítási Programjának jóváhagyására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az oktatási bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
BIOK Intézményi Minőségirányítási Programját.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az intézmény a képviselő-testület által meghatározott
határozat szerint elkészítette a minőségirányítási programját, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. A nevelőtestület elfogadása előtt a véleményeztetési eljárást lefolytatta az
intézmény, erről a fenntartónak a jegyzőkönyvet megküldte. Bizottsági ülésen is elmondta,
hogy azzal a kiegészítéssel javasolja jóváhagyni a minőségirányítási programot, hogy abba
beépítésre kerül az önkormányzati minőségirányítási program fenntartói elvárások része.
Barabás Ferenc polgármester: Együttes ülésen már beszéltek róla, hogy a minőségirányítási
programok fontos szerepet töltenek be az intézmények életében. Pozitívuma, a pedagógusok
komolyan vették a feladatot, egy igényesen elkészített munka. Nem volt könnyű feladat ilyen
dokumentumot létrehozni, mert az újonnan létrejött intézménynek egységes IMIP-re van
szüksége. Előzőleg az általános iskola és a gimnázium egészen más minőségbiztosítási
rendszerben dolgozott. Gratulál azoknak, akik összeállították a programot, nagy hozzáértésről
tanúskodik. A dokumentumot elfogadásra javasolja. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
294/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

5. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat középiskolai
intézményegységében indított 9.c osztály maximális létszámtól való eltérésének
engedélyezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkapták.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A középiskolai intézményegység-vezetője juttatta el a
9.b és 9.c tanévközben kialakult létszámát. Ez 9.b osztály esetében 31 fő, a 9.c osztály
esetében 39 fő. A közoktatási törvény a fenntartó hatáskörébe utalta a maximális létszámtól
való eltérés engedélyezését. A 9.b esetében, amely szakközépiskolai osztály, az oktatási
törvény a maximális létszámot 35 főben határozza meg, nincs szükség engedélyre. A 9.c
szakiskolai osztály esetében ugyanazok a maximális létszámok vonatkoznak, mint az
általános iskola 5-8. évfolyamára, vagyis 30 fő. Így először 20 %-ot, illetve + 10 %-ot
engedélyezhet a fenntartó a maximális létszámtól való eltéréshez. Így 39 fő létszám
engedélyezése még jogukban áll, ez az osztály éppen ennyi fővel rendelkezik.
Barabás Ferenc polgármester: A finanszírozás indokolja, hogy ilyen döntést hozzon a
képviselő-testület. Ezen osztályoknál könnyen előfordulhat lemorzsolódás. Elismerést
érdemel az intézmény vezetése a tanulói létszám emelkedése miatt. Javasolja, fogadják el a
magasabb létszámot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
295/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés c.) pontja alapján
az önkormányzat a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban az alábbi osztály
maximális létszámtól való eltérését a következőképpen engedélyezi:
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Intézmény neve

Osztály,
csoport Engedélyezett
megnevezése
létszámeltérés
+ 9 fő
Bocskai
István
Általános 9.c
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola,
Kollégium
és
Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Felelős:
Határidő:

Engedélyezett
létszám
39 fő

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 3.

K/2. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának elszámolásához

helyi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az önhiki III.
ütemére szeretnék benyújtani a támogatási igényt, ehhez az elszámolást el kell fogadni. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
296/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:

1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja
(továbbiakban: 6. számú melléklet) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok támogatására jogcímen kapott 15 000 E Ft vissza nem térítendő
támogatást kizárólag az alábbi célokhoz kötötten használta fel:
A kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, működési hiány csökkentésére 15 000 E Ft-ot.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 5. és folyamatos
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K/3. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatásának igénybevételéhez
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztést a képviselők megkapták, több előre nem látható
esemény következett be, amely alapján benyújtható a támogatási igény.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
297/2011. (XI. 3.) számú BVKt határozat:

1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja
(továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

2.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

a)

II.

a)

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 86 491 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.

IV.

V.

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
feletti.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 58 000 ezer forint összegű bevételt tervez.

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 5. és folyamatos
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Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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