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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 6-án –
csütörtök – 15 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, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

mb.jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán és Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos
önkormányzatok támogatásának igénybevételéhez

helyzetben

lévő

helyi

2. Előterjesztés óvónői álláshely teljes munkaidőre történő módosítására
3. Előterjesztés a Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadására
4. Előterjesztés a Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút megvalósításához
kapcsolódó kisajátítási eljárás lebonyolításáról szóló szolgáltatási szerződés
megkötésére
5. Különfélék
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Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos
önkormányzatok támogatásának igénybevételéhez

helyzetben

lévő

helyi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztésben látszik, nagy a hiány, 100 millió Ft. A
pénzügyi iroda munkatársai komolyan dolgoznak a pályázaton, indokolják. Biztosan nagyon
sok pályázó lesz, kevés önkormányzat van, aki nem pályázik. A normatíva ebben az évben
reálértéken is csökkent. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
200/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozat:
1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6.
számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot
teszi:
I.

a)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

II.

a)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 51 000
ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

IV.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
100 547 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
b)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.

c)

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
a könyvvizsgáló elfogadta.

V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
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a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. szeptember 6. és folyamatos

2. Előterjesztés óvónői álláshely teljes munkaidőre történő módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen irodavezető asszony elmondta, már a jövőre
készülve úgy gondolta Bojt képviselő-testülete, hogy az egy óvónő félállást egész állássá
alakítja. A következőkben Told esetében is szerepelni fog ilyen előterjesztés. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
201/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Bojti Tagóvodájában 2012. szeptember 10. napjától az egyik óvónő heti 20
órában történő foglalkoztatását heti 40 órában történő foglalkoztatásra emeli.
Bojt Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetése terhére hozzájárulásként
köteles megfizetni 2012. szeptember 10. napjától – 2012. december 31. napjáig terjedő
időszakra a foglalkoztatás emelésével járó többletköltséget.
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a kinevezési okirat, a pénzügyi
irodavezetőt pedig a költségvetések módosítására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
Németh Ernőné intézményvezető,
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
2012. szeptember 6.
2012. szeptember 9. a kinevezés módosítására
2012. szeptember 30. a költségvetések módosítására
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3. Előterjesztés a Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Nagyon lassan halad
a kerékpárút megvalósítása. Berettyóújfalunak volt gondja az önerővel. A befejezési határidő
tekintetében a szerződés módosítását kérték. A határidőt 2013. december 31-re módosították.
Ebben az esetben Berettyóújfalu végzi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Bizottsági
ülésen Jegyző Úr elmondta, hogy véleményezték a dokumentumokat, volt, ami az ő kérésükre
került beépítésre az előterjesztésbe.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: A településfejlesztési bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
202/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/0802 keretében a
„Berettyóújfalu – Oradea közötti kerékpárút építése” tárgyú projekthez kapcsolódó,
hirdetményes, tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmát
megismerte, annak tartalmát elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. szeptember 6.

4. Előterjesztés a Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút megvalósításához
kapcsolódó kisajátítási eljárás lebonyolításáról szóló szolgáltatási szerződés
megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés szorosan kapcsolódik az előző napirendi
ponthoz. Egy ügyvédi iroda lesz megbízva a kisajátítási eljárás lebonyolításával.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: A településfejlesztési bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: A lebonyolításhoz mindenképpen szükséges egy ügyvédi iroda
megbízása. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal,
felhatalmazzák-e a szolgáltatási szerződés aláírására.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
203/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/0802 keretében a
„Berettyóújfalu – Oradea közötti kerékpárút építése” tárgyú projekthez kapcsolódó
kisajátítási eljárás lebonyolításáról szóló szolgáltatási szerződés tartalmát és a
kapcsolódó ügyvédi meghatalmazásokat megismerte, azok tartalmát elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. szeptember 6.

5. Különfélék
K/1. Előterjesztés védőnői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívásra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: A településfejlesztési bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja, jól fog járni a település az új védőnővel, itt volt
gyakorlaton, jó véleménnyel voltak róla.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a védőnői
pályázat kiírásával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
204/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján – a határozat mellékletét
képező pályázati kiírásban meghatározott tartalommal - pályázatot ír ki körzeti
védőnői álláshely betöltésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, annak Biharkeresztes Város
Honlapján, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán történő megjelentetéséről gondoskodjon.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. szeptember 11.
Melléklet a 204/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozathoz:
Pályázati felhívás
körzeti védőnői munkakör betöltésére

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Biharkeresztes Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat körzeti védőnői munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4110 Biharkeresztes, Deák Ferenc u. 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet védőnői munkakörre vonatkozó rendelkezései
Illetmény és juttatás (ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola védőnői szak
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
- szakmai önéletrajz;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő
személyek megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt az
54/430-001-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban pályázati azonosító szám és „körzeti védőnő ” megjelöléssel, postai
úton vagy személyesen az alábbi címre kérjük benyújtani: Biharkeresztes Város Önkormányzat, 4110
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülés.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. október 31.

K/2. Szóbeli előterjesztés a posta kezdeményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresték a Postától a
biharkeresztesi postahivatal nyitva tartásának módosítása ügyében. Felmerült, amennyiben
igény volna rá, a posta nyitva tartását módosítanák. A hét egyik munkanapján egy órával
kitolódna, másik nap pedig szűkülne a zárás időpontja. Bizottsági ülésen beszéltek róla.
Abban az esetben látnák értelmét a módosításnak, amennyiben a pénztár is érintett a
hosszabbításban. Jó lett volna több információval rendelkezni a döntéshez. Átmenetet
mindenképpen biztosítani kell. Változtatás esetén a lakosság időben történő tájékoztatását
fontosnak tartja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy
csak abban az esetben támogassák a kezdeményezést, ha a hosszabb nyitvatartási időben
pénzbefizetésekre is lehetőség lesz.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
205/2012. (IX. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt
Biharkeresztesi Postahivatal nyitva tartásának változására vonatkozó kezdeményezését
megismerte, azt csak abban az esetben támogatja, ha a hosszabb nyitvatartási időben
pénzbefizetésekre is lehetőség lesz. Változtatás esetén az átmeneti időszak biztosítását
és a lakosság időben történő teljes körű tájékoztatását fontosnak tartja.
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

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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