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Határozatok:
47/2012. (II. 10.) BVKt határozat

a 2012. évi költségvetés ismételt előterjesztéséről

48/2012. (II. 10.) BVKt határozat

pályázat benyújtásáról a meghirdetett
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

hosszabb
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 10-én –
péntek – du. 13:30 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

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

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
Boros Beáta intézményvezető
Pércsiné Marosán Andrea intézményvezető-helyettes
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 Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadásához
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadásához

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést minden képviselő a tegnapi nap folyamán
megkapta. Teljesen új alapokra helyezte a Kormány a költségvetés tervezését, és végrehajtását
is. Sok olyan információhoz későn jutottak, aminek birtokában el lehet készíteni egy
költségvetést, sokszor ezek az információk is ellentétesek voltak. Tárgyalták a bizottságok a
napirendet, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
nem javasolják az elfogadását.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésén tárgyalták a napirendet. A költségvetést egyik bizottság sem javasolja elfogadásra.
Kérik, hogy a költségvetést 2012. február 18. napjáig a Polgármester soron kívüli képviselőtestületi ülésen ismételten terjessze elő.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság sem javasolja a költségvetés
elfogadását.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság nem javasolja a költségvetését
elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: A sarokszámok rendelkezésre állnak, kétmilliárdos
költségvetést kell megvalósítani, ez szépen hangzik, de a hiány elgondolkodásra késztető.
Tavaly sikerült a hiányt lejjebb szorítani. A költségvetés végrehajtása sokkal nehezebb lesz,
mint az elmúlt évben volt, évvégre hiány, kifizetetlen számla nem lehet. Vélhetően
intézkedéseket kell hozni. Mindenképpen számolnak az ÖNHIKI támogatással. Jelenleg a
költségvetés ilyen formában nem fogadható el. Javasolja, hogy a bizottságok javaslatának
megfelelően járjanak el, tárgyalják újra a 2012. évi költségvetést. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2012. (II. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozva arra, hogy még
nem állnak teljes részletességgel rendelkezésre azok a mellékletek, amelyek alapját
képezik a költségvetés sarokszámainak, az önkormányzat 2012. évi költségvetését nem
fogadja el.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert, hogy a költségvetést 2012. február 18. napjáig
soron kívüli képviselő-testületi ülésen ismételten terjessze elő.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. február 18.

2. Különfélék
Kf/1. Előterjesztés a „hosszabb időtartamú közfoglalkozatás keretében történő” kérelem
jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A bizottságok
tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke, ügyrendi bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésén tárgyalták a napirendet. Elfogadásra javasolják a pályázat benyújtását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, hogy a hosszú távú közfoglalkoztatásra biztosított
összeg évközben emelkedni fog. Sok intézmény a második félévben nehéz helyzetbe kerülhet.
A start munkaprogramot másként ítélik meg. Erre a hosszú távú foglalkoztatásra is
mindenképpen szükség van. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
48/2012. (II. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a meghirdetett
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat 70%-os támogatottságú, így önkormányzati önrész szükséges.
Az önerő megbontása intézményenként:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata:
Igényelt támogatás: 1 151 631 Ft
Önerő összege: 492 743 Ft
2. Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala:
Igényelt támogatás: 1 309 865 Ft
Önerő összege: 555 465 Ft
3. Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények:
Igényelt támogatás: 638 848 Ft
Önerő összege: 271 346 Ft
4. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
Igényelt támogatás: 721 784 Ft
Önerő összege: 306 890 Ft

5. Városi Művelődési Ház és Könyvtár:
Igényelt támogatás: 330 663 Ft
Önerő összege: 141 713 Ft
6. Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:
Igényelt támogatás: 731 474 Ft
Önerő összege: 310 230 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges
önerőt Biharkeresztes Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a saját
bevétele terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. február 15.

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

Barabás Ferenc
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző

