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“TRIPLE PLAY Wireless Internet Infrastructure for
Biharkeresztes and Osorhei” nevű pályázathoz
projektpartnerként való csatlakozásról
“Road traffic relief and improvement of the population
mobility on the cross border link corridor OradeaBiharkeresztes” nevű pályázathoz projektpartnerként
való csatlakozásról
Pályázat benyújtásáról a „Miniszteri támogatás” című
felhívásra
Pályázat benyújtásáról a meghirdetett hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
CSAT Egyesülettel az önkéntesség elterjesztése projekt
megvalósításához szándéknyilatkozat kötéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-án – hétfő
– du. 15 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Árgyelán Andrea

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán képviselő
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő 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. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának a határon átnyúló
együttműködési program keretében pályázat benyújtására
2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának a határon átnyúló
együttműködési program keretében belterületi utak építését és felújítását célzó
pályázat benyújtására
3. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának a határon átnyúló
együttműködési program keretében pályázat benyújtására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A projekt keretében
egy új, szélessávú Internet elérési lehetőség jön létre, amely jelentős mértékben javítja az
összeköttetést a határ két oldala között. Fugyivásárhellyel nyújtják be a pályázatot. Az
előterjesztésből kiolvasható, hogy tovább fejleszthető. Első lépcsőben az intézmények
kerülnek a rendszerbe, ki lehet terjeszteni a lakosságra. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.

2

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2012. (I. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
csatlakozik
projektpartnerként Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 keretében az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez
szükséges kulcsfeltételek javítása elnevezésű 1. prioritásban, a 1.2.1. Határon átnyúló
szélessávú internetinfrastruktúra fejlesztése megnevezésű tevékenységi területen
benyújtani kívánt “TRIPLE PLAY Wireless Internet Infrastructure for Biharkeresztes
and Osorhei” nevű pályázathoz.
A megismert projekttervet támogatja, a projekt megvalósításához szükséges önerőt
bruttó 1575,21 Euro összegben a 2012. évi költségvetés felhalmozása terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 31. a csatlakozásra
folyamatos a megvalósításra

2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának a határon átnyúló
együttműködési program keretében belterületi utak építését és felújítását célzó
pályázat benyújtására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megismerték. Utak építésére
Nagyváraddal nyújtják be közösen a pályázatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2012. (I. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete projekt partnerként
csatlakozik a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 keretében az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez
szükséges kulcsfeltételek javítása elnevezésű 1. prioritásban, a 1.1.1. Útépítés/felújítás
megnevezésű tevékenységi területen benyújtani kívánt “Road traffic relief and
improvement of the population mobility on the cross border link corridor OradeaBiharkeresztes” nevű pályázathoz.
A megismert projekttervet támogatja, a projekt megvalósításához szükséges önerőt
bruttó 25.490,84 Euro összegben a 2012. évi költségvetés felhalmozása terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 31. a csatlakozásra
Folyamatos a megvalósításra
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3. Különfélék
K/1. Előterjesztés A „Miniszteri Támogatás NKA” című pályázat jóváhagyására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták írásban. Halász János
államtitkár úrnak van egy kerete, melyre pályázatot kívánnak benyújtani a Város Hete
programsorozat támogatására. Biharkeresztes tagja a Városok Falvak Szövetségének, a
tagtelepülések egy részét meghívnák az expóra. Az önerő 200.000 Ft. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2012. (I. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális
Alap által támogatott a „Miniszteri támogatás” című felhívásra.
A képviselő-testület 200.000 Ft önrészt, a 2012. évi költségvetés terhére biztosít.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 31.

K/2. Előterjesztés A „kapcsolattartó személyek közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkapták. A mai napon jelent
meg a felhívás. A támogatásból 2 fő közfoglalkozatása kerül megvalósításra 8 órában, 2
hónapra. A pályázat 70%-os támogatottságú. A legtöbb esetben sürgős döntésre van szükség.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2012. (I. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a meghirdetett
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 100%): 417 680 Ft
A pályázat 70%-os támogatottságú, így 125 304 Ft önkormányzati önrész szükséges.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 125
304 Ft önerőt 2012. évi költségvetésében elkülönített felhalmozási tartalék terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. január 30.

4

K/3. Szóbeli előterjesztés a CSAT Egyesülettel történő szándéknyilatkozat kötésére
Árgyelán Andrea jegyző: A CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci
Csatlakozásáért kereste meg az önkormányzatot. Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletében
szereplő „Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén” című pályázati
kiírásra benyújtott projekt tervezetet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
együttműködéssel, támogatják-e a szándéknyilatkozat aláírását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2012. (I. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CSAT Egyesület TÁMOP5.5.2-11/2 kódszámú „Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén”
című projektjét megismerte, azt támogatja.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az együttműködési szándéknyilatkozat
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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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