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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 19-én –
csütörtök – du. 13.30 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, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Varga Ernő CKÖ kisebbségi szószóló
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szűcs Tímea Georgina bizottsági tag
Mohácsi Roland CKÖ-képviselő
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület
azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. napirendben a Biharkeresztesi Járás megalapításának
kezdeményezését tárgyalják meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat általános iskoláiba
történő beiratkozás idejéről
2. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodájába, valamint tagóvodái
beiratkozási idejéről
3. Előterjesztés Az „LHH kistérségek projektjei” című TÁMOP-5.1.1-11/1/B
azonosító számú pályázat jóváhagyására
4. Szóbeli előterjesztés Biharkeresztesi Járás megalapításának kezdeményezésére
5. Különfélék
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Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat általános iskoláiba
történő beiratkozás idejéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Jogszabály határozza meg, március 1. - április 30.
között lehet az iskolai beiratkozás időpontját meghatározni. A határidőt megelőzően 30
nappal nyilvánosságra kell hozni, közzé kell tenni. A javaslatban szereplő időpont a szülők
számára is kedvező, munkaidő után is be tudják íratni a gyerekeket.
Zsilinyi László képviselő: Azt kívánja, legyen sok beiratkozott.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetért képviselő úrral. Amíg normatív finanszírozás van,
nagyon fontos, hogy a 25-26 fős létszám meglegyen. Költségvetésnél látható, hogy a
gyereklétszám csökkenés nemcsak az intézményt sújtja, hanem az egész várost. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy a beiratkozás március 1. és 2. napján
legyen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2012. (I. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat általános iskoláiba történő beiratkozás idejét 2012. március 1. és 2.
napjában határozza meg.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az iskolai beiratkozás idejét, módját az
intézményben szokásos formában hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 19.

2. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodájába, valamint tagóvodái
beiratkozási idejéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az óvoda tekintetében nem ír elő időintervallumot a
rendelet. A fenntartó határozza meg az időpontot. Miután évek óta az a gyakorlat, hogy az
iskolai beíratással azonos időpontban határozták meg, ezért az előterjesztésben ugyanazon
napok szerepelnek.
Zsilinyi László képviselő: A román nyelvű csoport indításának, lesz realitása?
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Barabás Ferenc polgármester: Konkrét választ az Intézményvezető tud adni. Megbeszélték,
hogy indítani fognak kis csoportot, olyan óvónő vagy dajka részvételével, aki beszéli a román
nyelvet, arról is beszéltek, hogy újságban közzé fogják tenni. Létszámmal kapcsolatosan
vannak problémák, több gyereket Ártándra íratnak be. Biharkeresztesen a normatív támogatás
csökkent, Ártándon növekedett.
Harsányi Csaba képviselő: Mivel indokolják ezt? A közelség miatt?
Barabás Ferenc polgármester: Nem beszélt szülőkkel, a vezetővel beszélt. Nem hiszi, hogy
szakmai munkával lenne kifogásolt.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, óvónő: Van, aki ott lakik a város szélén,
földrajzilag közelebb van az ártándi óvoda. Leírt indok nincs.
Barabás Ferenc polgármester: A szülőknek is együttműködőknek kellene lenniük. Ha kötelező
szolgáltatásokra fordítanak minden pénzt kiegészítésként, akkor megtorpan a város fejlődése,
a szolgáltatások színvonala is múlik ezen. Kéri a képviselőket, saját környezetben próbáljanak
érvelni az óvoda mellett. Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e azzal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2012. (I. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde óvodájába, valamint tagóvodáiba történő beiratkozás idejét 2012. március 1.
és 2. napjában határozza meg.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás idejét, módját az
intézményben szokásos formában hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 19.

3. Előterjesztés Az „LHH kistérségek projektjei” című TÁMOP-5.1.1-11/1/B
azonosító számú pályázat jóváhagyására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A művelődési ház szeretné benyújtani pályázatát.
Korábbi években is pályáztak a TÁMOP-ban felnőttképzésre és szakmai képzésre.
Megkezdett munkájuknak folytatása lehetne. A pályázat önerőt nem igényel. Az igényelt
támogatás 46 millió forint.
Gyökös Zoltán képviselő: Mindnyájan értesülhettek róla, hogy Boros Beáta a Megye kiváló
népművelője címet vette át, ezúton is gratulálnak neki. Ezen pályázatok is hozzásegítették
ehhez a címhez, mely kollégáinak az elismerése.
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Barabás Ferenc polgármester: A díjátadáson részt vettek. A városi ünnepségen, a holnapi
napon a gratulációt a képviselők személyesen meg tudják tenni. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a művelődési ház pályázatának benyújtásával.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2012. (I. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtson be a Társadalmi Megújulás Operatív
Program által támogatott „LHH kistérségek projektjei” című felhívásra.
A pályázat 100 %-os támogatottságú, önerőt nem igényel.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 19.

4. Szóbeli előterjesztés Biharkeresztesi Járás megalapításának kezdeményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Mint ismeretes, társadalmi vitára bocsátották a járások
kijelölésével és működésével kapcsolatos tervezetet. A tervezet szerint Biharkeresztes nem
szerepel a járási székhelyek között. A környező települések polgármestereivel megbeszélést
tartottak, ahol részt vett Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úr is. Ez a megbeszélés
nem mondható sikeresnek. Kötelességének tartja továbbra is, amellett lobbizni, hogy
Biharkeresztes járási székhely legyen. A következő héten Helyettes Államtitkár Úr fogja
fogadni. Más irányba is elindult, ma is volt egy személyes találkozón, ahol segítséget kért.
Esperes Úr megküldte a Református Egyházközség Presbitériumának támogató határozatát
arról, hogy az új járási rendszerben járási központtá váljon Biharkeresztes is.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
Biharkeresztesi Járás megalapításának kezdeményezésével.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2012. (I. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a történelmi
hagyományokkal rendelkező, a térség érdekeit szolgáló Biharkeresztesi Járás
megalapítását.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos
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5. Különfélék
K/1. Előterjesztés Az „Katasztrófavédelmi közös veszélyhelyzet megelőzés és elhárítás
feltételeinek javítása a Magyar-Román határ mentén” „Border in the reaction”
című HURO1101 azonosító számú pályázat jóváhagyására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Mindenki előtt
ismeretes, hogy a különleges orvos-csoport által létrehozandó bázishely a Kölcsey utcán lévő
volt rendőrségi épületben kerülne kialakításra. Az előterjesztésben láthatók a pályázatban
résztvevő szervek. A katasztrófavédelem írja a pályázatot, közösen nyújtják be. Még nem
került átvételre az épület. A pályázatot január 31-ig be kell nyújtani. Felvették a kapcsolatot a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, adnak egy támogató nyilatkozatot, mely szerint biztosítják az
épületet, ez a pályázathoz elegendő lesz. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2012. (I. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik a Debreceni
Egyetem Különleges Orvos és Mentő Csoportja (DEKOM), Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Diószeg Önkormányzata által benyújtani kívánt
közös pályázatban a HURO1101 által támogatott Közös egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése, veszélyelhárítás című felhívásra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 19.

K/2. Szóbeli előterjesztés a 320/2011. (XI. 30.) számú BVKt határozat módosítására
Barabás Ferenc polgármester: A 320/2011. (XI. 30.) számú BVKt határozat módosítására van
szükség.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A képviselő-testület novemberi ülésén döntött a BIOK
magasabb vezetői feladatainak ellátásra irányuló újabb pályázati felhívás kiírásáról. A
határozat módosítására van szükség, hogy pályázati felhívás közzétételének időpontja 2012.
január 31. napja legyen.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozat
módosításával.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2012. (I. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 320/2011. (XI. 30.) számú
BVKt határozatát módosítja oly módon, hogy a Bocskai István általános Iskola,
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Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásra irányuló újabb
pályázati felhívás a határozat melléklete szerinti közzétételének időpontja 2012. január
31. napja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 31.
Melléklet a 14/2012. (I. 19.) számú BVKt határozathoz:
Biharkeresztes Város Képviselő- testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– magasabb vezetőként vezeti a többcélú, (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola, kollégium és pedagógiai szakszolgálat), tagiskolákkal, telephelyekkel rendelkező
intézményt, egyben ellátja egy intézményegység vezetését, – felelős az intézmény
működéséért és gazdálkodásáért, – képviseli az intézményt külső szervek előtt, – tervezi,
szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működését, – gyakorolja a munkáltatói
jogokat az intézmény összes dolgozójára vonatkozóan, – ellátja az intézmény működését
érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt
feladatokat, – elkészíti az intézmény SzMSz-ét és más kötelezően előírt szabályzatait,
rendelkezéseit, – kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi- területi és országos szakmai
szervekkel, – támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek
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tevékenységét, – folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény
tevékenységét, munkáját.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Egyetem,
vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

pedagógus szakvizsga , közoktatás vezetői szakvizsga,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
a képzettséget igazoló iratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen
történő tárgyalásához
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a
06-54-430-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Képviselő- testülete címére
történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint
a munkakör megnevezését: igazgató/pedagógus.

Személyesen: Kubinyiné Szilágyi Mária, Hajdú-Bihar megye,
4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 6.
8

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Biharkeresztes város honlapja - 2012. január 31.

Oktatási Közlöny - 2012. február
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharkeresztes.hu honlapon
szerezhet.

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

Barabás Ferenc
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző

9

