BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. ÁPRILIS 30-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek
7/2014.
(IV.
önkormányzati
rendelete
8/2014.
(IV.
önkormányzati
rendelete
9/2014.
(IV.
önkormányzati
rendelete
10/2014. (IV.
önkormányzati
rendelete
11/2014. (IV.
önkormányzati
rendelete

30.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B1

30.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

B4

30.)

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 24/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

I5

30.)

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B6

60/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról

C5

61/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

62/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról

C8

63/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

Belső ellenőrzési
tájékoztatásról

szóló

D1

64/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

A Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
A Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról

Z1

66/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

Meghatalmazás adásához elvi vízjogi engedélyek ügyintézéséről

Z1

67/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

A Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának megújításáról

L2

68/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

Vajna József vételi szándéka a Biharkeresztes külterület 0258/3 hrsz-ú
ingatlanáról

Z1

30.)

L1

Határozatok

65/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

tervben

szereplő

vizsgálati

szempontokról

Z1

1

69/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

A Római Katolikus Plébánia kérelméről

Z1

70/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

A 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás
igényléséről

A15

71/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatról

A15

72/2014. (IV. 30.)
számú BVKt határozat

„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására” pályázatról

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-án –
szerda – 16:40 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselő
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Erdeiné Majoros Tünde bizottsági tag
Farkas Lajos könyvvizsgáló
Mohácsi Imre bizottsági tag
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Szántó Zsigmond bizottsági tag
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
Tiszó Sándorné irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselőtestület.
Javasolt napirendi pont:
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 Biharkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
4. a.
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2013.

4. b.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013.
(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V.02.)
önkormányzati rendelete módosítására
8. Előterjesztés a belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálati szempontokról szóló
tájékoztatáshoz
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
11. Előterjesztés meghatalmazás adásához elvi vízjogi engedélyek ügyintézésére
12. Előterjesztés a Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának megújítására
13. Előterjesztés Vajna József vételi szándéka a Biharkeresztes külterület 0258/3 hrsz-ú
ingatlanra
14. Előterjesztés a Római Katolikus Plébánia kérelmére
15. Különfélék
K/1. Elterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott
támogatás igénylésére
K/2. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázathoz
K/3. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához Pályázat
kódja: KKETTKK-CP-02

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
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 Biharkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
4. a.
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
4. b.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelet
módosítására
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V.02.)
önkormányzati rendelete módosítására
8. Előterjesztés a belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálati szempontokról
szóló tájékoztatáshoz
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
11. Előterjesztés meghatalmazás adásához elvi vízjogi engedélyek ügyintézésére

12. Előterjesztés
a
Biharkeresztes
a
Művészetekért
kuratóriumának és felügyelő bizottságának megújítására

Közalapítvány

13. Előterjesztés Vajna József vételi szándéka a Biharkeresztes külterület 0258/3
hrsz-ú ingatlanra
14. Előterjesztés a Római Katolikus Plébánia kérelmére
15. Különfélék
K/1. Elterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott
támogatás igénylésére
K/2. Előterjesztés
pályázathoz

térfigyelő

kamerarendszer

kiépítésére

vonatkozó

K/3. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02
Tárgyalt napirendi pont:
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 napirenddel kapcsolatosan.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Van-e olyan, ami lényegében változást hozott
az önkormányzatnál?
Barabás Ferenc polgármester: Igen van. A kerékpárútban az önerőt kifizették. Az ÁFA
jelenti a problémát, azt kell kifizetni. Kértek ÁFA fizetési halasztást. A bányával nem tud
megegyezni a COLAS. Határidő módosítást kérnek. Ehhez testületi döntés kell.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

60/2014. (IV. 30.) 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.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri a
képviselőket, mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A pályázatok előlegei
megjöttek és ehhez vannak kötelezettségek.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
61/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja
rendelet-módosítást.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.

Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi
és a településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Biharkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és
ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, illetve az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a)
pontjában, valamint Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi
Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sportbizottsága, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével Biharkeresztes Város Önkormányzata a 6/2013. (III. 29.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és az önkormányzat 2013. évi

63 217 E Ft-tal
254 243 E Ft-tal

(1)
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási
(2)

1 371 688 E Ft-ban
1 707 914 E Ft-ban
336 226 E Ft-ban
111 467 E Ft
224 759 E Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú bevételt:
178 510 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást:
406 483 ezer Ft-ban,
ebből: - beruházások összegét:
384 581 ezer Ft-ban,
- felújítások összegét
18 902 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási kiadás
3 000 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt:
1 232 820 ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat:
1 301 431 ezer Ft-ban,
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
477 583 ezer Ft-ban,
- a munkaadót terhelő járulékokat:
97 268 ezer Ft-ban,
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:
393 165 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat:
232 850 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
100 565 ezer Ft-ban,
- a tartalék összegét:
0 ezer Ft-ban,
- a kölcsön törlesztését:
575 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási bevételét:
336 801 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet
330 főben
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma: 225 fő )
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 330 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 1/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet10. számú melléklete lép.
A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

(14) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
(15) A R. 14. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
(16) A R. 15. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

3. §
(1)

Ez a rendelet 2014. április 30-án 18 órakor lép hatályba, és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

4. a.
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja a
zárszámadásról szóló tájékoztatót.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: A két
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

4. b.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Farkas Lajos Könyvvizsgáló: Jelentését írásban megtette.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: A két
bizottság tagjai elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e
Biharkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról szóló
rendelet-tervezetet.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (81)
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva valamint a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi. CCIV. törvény előírásai alapján, továbbá
figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi zárszámadásáról,
valamint a Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi
Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sportbizottsága, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 583 314 E Ft Költségvetési bevétellel
1 411 330 E Ft Költségvetési kiadással
49 068 E Ft módosított pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat költségvetési létszámát 330 főben állapítja meg.

2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását
az 8. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletekben
foglaltak szerint fogadja el
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12.,
13.,14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 15.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján 18 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII. 05.) önkormányzati rendelet
módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tagjai elfogadásra
javasolják a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi
és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Néhány településen május 1-jével indul a szelektív
hulladékgyűjtés. Ennek az előkészítését és lebonyolítását fogja segíteni az önkormányzati
rendelet módosítása. A lényege az lesz, hogy különböző színű zsákokat fognak adni a
lakosság számára, szelektíven kell gyűjteni a hulladékot. Berettyóújfalu lesz, ahol ki
próbálják először a szelektív hulladékgyűjtést, és ha sikeres lesz, akkor állami pénzek
felhasználásával a Társulás új kukákat fog vásárolni.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az önkormányzat, amit kiad bérlakásokat, ott
nem lehetne kukát adni?
Barabás Ferenc polgármester: Aki életvitelszerűen Biharkeresztes lakik, állandó lakhelye
Biharkeresztesen van, annak kötelessége igénybe venni a szolgáltatást.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
módosítását.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
24/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva,

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) sz. önkormányzati rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Oktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.5.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1)
A közszolgáltató Biharkeresztes város bel- és külterületén köteles biztosítani a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület).
(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (2)
A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen
lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és
lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra
terjed ki.
2. §
A rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. § (6)
Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább
30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal
korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a
közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az
ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.
3. §
A rendelet II. fejezet 7. § (1-2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II. fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének
feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező
változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt –
írásban értesíteni köteles.
4. §
(1) A rendelet 8. § címe az alábbiak szerint módosul:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja.

(2) A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. § (3)
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók
lakótelepi lakások, társasházak esetén heti két alkalommal, egyéb ingatlanok esetén heti
egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.
5. §
A rendelet az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:
8/A. §
Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem
tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
6. §
(1) A rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. § (3)

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
7. §
A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § (3)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
8. §
A rendelet 2. § (3) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, 9. §(4), 10. § (4) bekezdése és 15. § (5)
bekezdése hatályát veszti.
9. §
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri a képviselő-testület tagjait mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja
rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tagjai elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi
és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosítását.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz.
rendelet 40.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. és 3. számú melléklete helyébe az alábbi módosítás
lép:
A rendelet 2. sz. mellékletben található 352 sorszámú sora áthelyezésre kerül a rendelet 3.
sz. mellékletébe.
„ 352/ Biharkeresztes 0258/3/ 12513/ 4/ ipartelep, vágóhíd/ Széchenyi utca 57./ 1181/ 100/
1181/ 1265000/ 8133000/”
2. §
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. április 30. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
7. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V.02.)
önkormányzati rendelete módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták,
valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges
kérdéseiket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja
rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a szociális rendelet módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta a napirendi
pontot és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi
és településfejlesztési bizottság tagjai tárgyalták a napirendi pontot, és elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi
szabályozásáról szóló 13/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete módosítását.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
13/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §
(1) bekezdésében, 26. §-ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió
vonatkozó jogforrásait is - az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R)
következőket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V.02.) ÖR. rendelete 12. § (2)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„12. §
(2) A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat
meg, annak a személynek is az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, aki betöltötte 80.
életévét; és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és havi gyógyító ellátásának költsége eléri
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.”
2. §
(1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.

Dr. Juhász Marica sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
8. Előterjesztés a belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálati szempontokról
szóló tájékoztatáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést megkapták, valamennyi bizottság tárgyalta.
Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja az éves ellenőrzési jelentést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: A két
bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja az ellenőrzési jelentést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2013. évi
éves ellenőrzési jelentést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves
ellenőrzési jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési
jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, a
pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Nonprofit Kft 2013. évi beszámolóját.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági jelentésének
elfogadásáról szóló előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság
jóváhagyásával – 38.028 E Ft nettó árbevétellel, 23.750 E Ft egyéb bevétellel és 1.096 E Ft
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi
jogait gyakorlója) kijelenti, hogy a 2013. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2013. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít
meg dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság
jóváhagyásával – 38.028 E Ft nettó árbevétellel, 23.750 E Ft egyéb bevétellel és
1.096 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
tulajdonosi jogait gyakorlója) kijelenti, hogy a 2013. évi üzleti évben kifejtett
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét elismeri és 2013. év vonatkozásában
felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára

Barabás Ferenc polgármester: A Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról az előterjesztést a képviselő-testület tagjai
megkapták, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságuk tárgyalta és egyetért a határozati
javaslattal, elfogadásra javasolja Városfejlesztési Kft 2013. évi beszámolóját.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. 2013. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 35.562 E Ft nettó
árbevétellel és 1.775 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg szerinti eredményből 1.000.000 Ft osztalék
kifizetésről dönt. Az osztalék kifizetését követően fennmaradó mérleg szerinti
eredménynek az eredménytartalékba történő áthelyezéséhez hozzájárul és elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tulajdonosi jogait
gyakorlója) kijelenti, hogy a 2013. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2013. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít
meg dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
65/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával
– 35.562 E Ft nettó árbevétellel és 1.775 E Ft mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg szerinti eredményből 1.000.000 Ft
osztalék kifizetésről dönt. Az osztalék kifizetését követően fennmaradó mérleg
szerinti eredménynek az eredménytartalékba történő áthelyezéséhez hozzájárul és
elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tulajdonosi jogait
gyakorlója) kijelenti, hogy a 2013. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési
tevékenység megfelelőségét elismeri és 2013. év vonatkozásában felmentvényt
(Ptk. 3:117.§) állapít meg dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

11. Előterjesztés meghatalmazás adásához elvi vízjogi engedélyek ügyintézésére

Barabás Ferenc polgármester: A meghatalmazás adásához elvi vízjogi engedélyek
ügyintézéséről szóló előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Mindkét
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e
meghatalmazás adásához elvi vízjogi engedélyek ügyintézéséről szóló előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Biharkeresztes-Ártánd
geotermikus energia projekt”, valamint a „Biharkeresztes Észak geotermikus energia
projekt„ elnevezésű elvi vízjogi engedélyek ügyintézéséhez szükséges meghatalmazások
aláírására Barabás Ferenc polgármestert felhatalmazza.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
66/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Biharkeresztes-Ártánd
geotermikus energia projekt”, valamint a „Biharkeresztes Észak geotermikus
energia projekt„ elnevezésű elvi vízjogi engedélyek ügyintézéséhez szükséges
meghatalmazások aláírására Barabás Ferenc polgármestert felhatalmazza.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

12. Előterjesztés
a
Biharkeresztes
a
Művészetekért
kuratóriumának és felügyelő bizottságának megújítására

Közalapítvány

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, az
ügyrendi és oktatási bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának megújítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Biharkeresztes a Művészetekért Közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának
megújításáról szóló előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Biharkeresztes a
Művészetekért Közalapítvány alapítója 1./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a
2002.10.09-én a bíróságra benyújtott alapító okirat 4.1. pontjában meghatározott
kuratórium tagjainak az öt éves határozott időre történő kijelölésük időtartama lejárt,
amelyre tekintettel új kuratóriumi tagoknak választja a mai naptól 5 évig terjedő határozott
időtartamra az alábbi személyeket:
A Kuratórium elnöke:
Nagy István (an: Baranyai Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Dobó utca 15.
A Kuratórium titkára:
Boros Beáta (an: Márkus Julianna) 4100 Berettyóújfalu, Millenium u. 1. A/10.
A Kuratórium tagjai:
- Farrné Kovács Mónika (an: Szűcs Márta Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Hősök tere
16.
- Nagyné Jankó Judith (an: Pirámpel Ibolya) 4110 Biharkeresztes, Arad u. 38.
- Gróza Zoltánné (an: Puskár Julianna) 4110 Biharkeresztes, Árpád utca 8.

2./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 6.2. pontjában meghatározott Felügyelő Bizottság tagjainak az öt éves
határozott időre történő kijelölésük időtartama lejárt és új felügyelő bizottsági tagoknak
választja a mai naptól 5 évig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket:
A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Hegyi Gyuláné (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.)
- Bagdi Edina (4110 Biharkeresztes, Osváth P. u. 24.)
A Felügyelő Bizottság elnöke:
- Nagy Erika (4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 40.)
3./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 2.1. pontját módosítja tekintettel arra, hogy az alapító okiratban
meghatározott 1997. évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyezték és a 2011. évi CLXXV.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján szükséges meghatározni a közhasznú
tevékenységeket, megjelölve azt, hogy ezeket a tevékenységeket az alapítvány mely
közfeladathoz kapcsolódóan végzi, továbbá, hogy e közfeladat teljesítését mely jogszabály
írja elő (Ectv. 34. § (1) a) pontja). A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az
alapító okirat 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.1. Az alapítvány céljai és céljai megvalósítása érdekében végzendő közhasznú
tevékenységek a 2011. évi CLXXV. tv. alapján:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
A 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével az alapítvány az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályok
megjelölésével:
- az 1991. évi XX. törvény (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről)
121. § a)-b) pontjai alapján: közösségi kulturális hagyományok, értékek
ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a
művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészi értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 13.§ (1)
bekezdés 7. pontja alapján: kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása,
- a 2008. évi XCIX. törvény (az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól) 3. § (1) bekezdése alapján: az előadó-művészeti tevékenység
feltételeinek megteremtése,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 23. § (5)
bekezdés 17. pontja alapján: a kiemelt kulturális örökség védelme,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 23. § (4)
bekezdés 13. pontja alapján: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme,
- a 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökség védelméről) 5. § (1) bekezdése alapján:
a kulturális örökség védelme,
- a 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökség védelméről) 61/B. § (3) bekezdése
alapján: a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele,
- az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) 57/A. §
(2) bekezdése alapján: az épített környezet alakítása és védelme.
Az Alapítvány céljai eléréséhez az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
- a művészeti pályán való előrejutás segítése
- kiállítások szervezése
4./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.1. pontjában meghatározott kuratórium tagjainak az öt éves határozott időre
történő kijelölésük időtartama lejárt, ezért az alapító 5 éves határozott időtartamra új
kuratóriumot választott. A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat
4.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.1. Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott öttagú Kuratórium kezeli. A
Kuratórium elnökét és tagjait öt évre az Alapító kéri fel.
A Kuratórium elnöke:

Nagy István (an: Baranyai Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Dobó utca 15.
A Kuratórium titkára:
Gróza Zoltánné (an: Puskár Julianna) 4110 Biharkeresztes, Árpád utca 8
A Kuratórium tagjai:
- Boros Beáta (an: Márkus Julianna) 4100 Berettyóújfalu, Millenium u. 1. A/10..
Farrné Kovács Mónika (an: Szűcs Márta Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 16.
- Nagyné Jankó Judith (an: Pirámpel Ibolya) 4110 Biharkeresztes, Arad u. 38.”
5./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.2. pontjában meghatározott kuratórium tagjainak összeférhetetlenségére
vonatkozó szabályok nem felelnek meg a 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában
foglaltaknak. A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 4.1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.2. A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, melyet a titkár hív össze. A
Kuratórium ülésére minden tagot a napirend írásbeli közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 10 nap időköznek kell lennie. A
Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon
legalább három tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. A vezetőszerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk.685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem lehetnek a Kuratórium tagjai: pártok, egyéb politikai szervezetek tagjai. A kuratórium
tagjai és közeli hozzátartozói nem állhatnak munkaviszonyban az Alapítvánnyal.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig ,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.”
6./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.3. pontjában rögzített „közhasznúsági jelentés” helyett az Ectv. 28. § (3)

bekezdésének megfelelően „közhasznúsági melléklet” elnevezést kell meghatározni. A
fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 4.3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„4.3. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag
aláír és melynek elkészítése a titkár feladata. A jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartást
kell készíteni (határozatok könyve), amelyből a meghozott döntések tartalmát, időpontját, a
döntésnek hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát meg lehet állapítani. A
Kuratórium döntését az érintettekkel 8 napon belül írásban közli, azokat nyílt hozzáférésű
elektronikus médiában közzéteszi. A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapítvány
Kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány éves beszámolóját, és a
közhasznúsági mellékletet a Kuratórium fogadja el a jelen lévő tagok egyszerű
szótöbbségével. Az Alapítvány működésének, adatait és beszámolóit, szolgáltatásainak és
ezek igénybevétele módjának nyilvánosságáról az Interneten keresztül gondoskodik, illetve
a székhelyen való kifüggesztéssel teszi közzé.
A működés folyamán keletkezett iratok nyilvánosak, azokat az Alapítvány székhelyén kell
tartani. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet,
az Alapítvány elnökével vagy titkárával való közösen egyeztetett időpontban, az
Alapítvány székhelyén.”
7./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.9. pontjában a kuratórium korábbi tagjának neve szerepel, aki helyett a
kuratórium új tagját kell meghatározni. A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója
az alapító okirat 4.9. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.9. Az Alapító ezennel meghatalmazza Gróza Zoltánné kuratóriumi tagot az alapítvány
képviseletével, hogy abban a fentiek szerint, mint képviseleti joggal felruházott tag járjon
el.”
8./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 5.1. pontja az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint határozza meg
a közhasznú tevékenységeket, azonban az alapító okiratban meghatározott 1997. évi CLVI.
törvényt hatályon kívül helyezték és a 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései
alapján szükséges meghatározni a közhasznú tevékenységeket. A fentieknek megfelelően
az Alapítvány alapítója az alapító okirat 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„5.1. Az alapítvány céljai és céljai megvalósítása érdekében végzendő közhasznú
tevékenységek a 2011. évi CLXXV. tv. alapján:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása”
9./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 5.4. pontjában rögzített „közhasznúsági jelentés” helyett az Ectv. 28. § (3)
bekezdésének megfelelően „közhasznúsági melléklet” elnevezést kell meghatározni. A

fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 5.4. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„5.4. Az Alapítvány a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait éves közhasznúsági mellékletet nyílt hozzáférésű elektronikus
médiában, illetve lehetőségéhez mérten helyi vagy országos sajtótermékben is közzé teszi.”
10./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 6.2. pontjában meghatározott Felügyelő Bizottság tagjainak az öt éves
határozott időre történő kijelölésük időtartama lejárt, ezért az alapító 5 éves határozott
időtartamra új Felügyelő Bizottságot választott. A fentieknek megfelelően az Alapítvány
alapítója az alapító okirat 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„6.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Hegyi Gyuláné (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.)
- Bagdi Edina (4110 Biharkeresztes, Osváth P. u. 24.)
A Felügyelő Bizottság elnöke:
- Nagy Erika (4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 40.)”
11./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 7. pontjában rögzítésre kerültek a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok,
illetőleg szerepel az Alapítvány korábbi könyvvizsgálójának neve, akinek a három éves
határozott időre történő kijelölése időtartama lejárt. Mivel a könyvvizsgáló megválasztása
nem kötelező, azért az alapító úgy határoz, hogy új könyvvizsgálót nem bíz meg, vagyis az
alapító okirat 7. pontját ennek megfelelően hatályon kívül helyezi. A fentieknek
megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„7. §
Könyvvizsgáló
Hatályon kívül helyezve.”
12./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a fentieknek megfelelően módosítja az
Alapítvány Alapító okiratát és ezen alapítói határozat mellékletét képező formában
elfogadja az Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
13./ Az Alapító a Cet. 30. § (3) bekezdése szerint kéri a Tisztelt Debreceni Törvényszéket,
hogy ismételt hiánypótlásra hívja fel, ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak
melléklete olyan – az eredeti kérelemben nem szereplő – hiányosságban szenved, amely
alapján hiánypótlási felhívás kibocsátásának lenne helye.
Ezen határozatot az Alapító bevezeti a határozatok könyvébe.
__________________________________

Biharkeresztes Város Önkormányzata
alapító
képviseletében: Barabás Ferenc polgármester

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
67/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Biharkeresztes a
Művészetekért Közalapítvány alapítója 1./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a
2002.10.09-én a bíróságra benyújtott alapító okirat 4.1. pontjában meghatározott
kuratórium tagjainak az öt éves határozott időre történő kijelölésük időtartama lejárt,
amelyre tekintettel új kuratóriumi tagoknak választja a mai naptól 5 évig terjedő határozott
időtartamra az alábbi személyeket:
A Kuratórium elnöke:
Nagy István (an: Baranyai Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Dobó utca 15.
A Kuratórium titkára:
Boros Beáta (an: Márkus Julianna) 4100 Berettyóújfalu, Millenium u. 1. A/10.
A Kuratórium tagjai:
- Farrné Kovács Mónika (an: Szűcs Márta Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Hősök tere
16.
- Nagyné Jankó Judith (an: Pirámpel Ibolya) 4110 Biharkeresztes, Arad u. 38.
- Gróza Zoltánné (an: Puskár Julianna) 4110 Biharkeresztes, Árpád utca 8.

2./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 6.2. pontjában meghatározott Felügyelő Bizottság tagjainak az öt éves
határozott időre történő kijelölésük időtartama lejárt és új felügyelő bizottsági tagoknak
választja a mai naptól 5 évig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket:
A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Hegyi Gyuláné (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.)
- Bagdi Edina (4110 Biharkeresztes, Osváth P. u. 24.)
A Felügyelő Bizottság elnöke:
- Nagy Erika (4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 40.)
3./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 2.1. pontját módosítja tekintettel arra, hogy az alapító okiratban

meghatározott 1997. évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyezték és a 2011. évi CLXXV.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján szükséges meghatározni a közhasznú
tevékenységeket, megjelölve azt, hogy ezeket a tevékenységeket az alapítvány mely
közfeladathoz kapcsolódóan végzi, továbbá, hogy e közfeladat teljesítését mely jogszabály
írja elő (Ectv. 34. § (1) a) pontja). A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az
alapító okirat 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.1. Az alapítvány céljai és céljai megvalósítása érdekében végzendő közhasznú
tevékenységek a 2011. évi CLXXV. tv. alapján:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
A 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével az alapítvány az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályok
megjelölésével:
- az 1991. évi XX. törvény (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről)
121. § a)-b) pontjai alapján: közösségi kulturális hagyományok, értékek
ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a
művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészi értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 13.§ (1)
bekezdés 7. pontja alapján: kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása,
- a 2008. évi XCIX. törvény (az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól) 3. § (1) bekezdése alapján: az előadó-művészeti tevékenység
feltételeinek megteremtése,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 23. § (5)
bekezdés 17. pontja alapján: a kiemelt kulturális örökség védelme,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 23. § (4)
bekezdés 13. pontja alapján: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme,
- a 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökség védelméről) 5. § (1) bekezdése alapján:
a kulturális örökség védelme,
- a 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökség védelméről) 61/B. § (3) bekezdése
alapján: a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele,
- az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) 57/A. §
(2) bekezdése alapján: az épített környezet alakítása és védelme.
Az Alapítvány céljai eléréséhez az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
- a művészeti pályán való előrejutás segítése
- kiállítások szervezése
4./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.1. pontjában meghatározott kuratórium tagjainak az öt éves határozott időre
történő kijelölésük időtartama lejárt, ezért az alapító 5 éves határozott időtartamra új

kuratóriumot választott. A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat
4.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.1. Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott öttagú Kuratórium kezeli. A
Kuratórium elnökét és tagjait öt évre az Alapító kéri fel.
A Kuratórium elnöke:
Nagy István (an: Baranyai Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Dobó utca 15.
A Kuratórium titkára:
Gróza Zoltánné (an: Puskár Julianna) 4110 Biharkeresztes, Árpád utca 8
A Kuratórium tagjai:
- Boros Beáta (an: Márkus Julianna) 4100 Berettyóújfalu, Millenium u. 1. A/10..
Farrné Kovács Mónika (an: Szűcs Márta Erzsébet) 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 16.
- Nagyné Jankó Judith (an: Pirámpel Ibolya) 4110 Biharkeresztes, Arad u. 38.”
5./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.2. pontjában meghatározott kuratórium tagjainak összeférhetetlenségére
vonatkozó szabályok nem felelnek meg a 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában
foglaltaknak. A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 4.1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.2. A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, melyet a titkár hív össze. A
Kuratórium ülésére minden tagot a napirend írásbeli közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 10 nap időköznek kell lennie. A
Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon
legalább három tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. A vezetőszerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk.685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem lehetnek a Kuratórium tagjai: pártok, egyéb politikai szervezetek tagjai. A kuratórium
tagjai és közeli hozzátartozói nem állhatnak munkaviszonyban az Alapítvánnyal.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig ,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.”
6./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.3. pontjában rögzített „közhasznúsági jelentés” helyett az Ectv. 28. § (3)
bekezdésének megfelelően „közhasznúsági melléklet” elnevezést kell meghatározni. A
fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 4.3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„4.3. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag
aláír és melynek elkészítése a titkár feladata. A jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartást
kell készíteni (határozatok könyve), amelyből a meghozott döntések tartalmát, időpontját, a
döntésnek hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát meg lehet állapítani. A
Kuratórium döntését az érintettekkel 8 napon belül írásban közli, azokat nyílt hozzáférésű
elektronikus médiában közzéteszi. A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapítvány
Kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány éves beszámolóját, és a
közhasznúsági mellékletet a Kuratórium fogadja el a jelen lévő tagok egyszerű
szótöbbségével. Az Alapítvány működésének, adatait és beszámolóit, szolgáltatásainak és
ezek igénybevétele módjának nyilvánosságáról az Interneten keresztül gondoskodik, illetve
a székhelyen való kifüggesztéssel teszi közzé.
A működés folyamán keletkezett iratok nyilvánosak, azokat az Alapítvány székhelyén kell
tartani. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet,
az Alapítvány elnökével vagy titkárával való közösen egyeztetett időpontban, az
Alapítvány székhelyén.”
7./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 4.9. pontjában a kuratórium korábbi tagjának neve szerepel, aki helyett a
kuratórium új tagját kell meghatározni. A fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója
az alapító okirat 4.9. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.9. Az Alapító ezennel meghatalmazza Gróza Zoltánné kuratóriumi tagot az alapítvány
képviseletével, hogy abban a fentiek szerint, mint képviseleti joggal felruházott tag járjon
el.”
8./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 5.1. pontja az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint határozza meg
a közhasznú tevékenységeket, azonban az alapító okiratban meghatározott 1997. évi CLVI.
törvényt hatályon kívül helyezték és a 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései
alapján szükséges meghatározni a közhasznú tevékenységeket. A fentieknek megfelelően
az Alapítvány alapítója az alapító okirat 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„5.1. Az alapítvány céljai és céljai megvalósítása érdekében végzendő közhasznú
tevékenységek a 2011. évi CLXXV. tv. alapján:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység

- Kulturális örökség megóvása”
9./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 5.4. pontjában rögzített „közhasznúsági jelentés” helyett az Ectv. 28. § (3)
bekezdésének megfelelően „közhasznúsági melléklet” elnevezést kell meghatározni. A
fentieknek megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 5.4. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„5.4. Az Alapítvány a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait éves közhasznúsági mellékletet nyílt hozzáférésű elektronikus
médiában, illetve lehetőségéhez mérten helyi vagy országos sajtótermékben is közzé teszi.”
10./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 6.2. pontjában meghatározott Felügyelő Bizottság tagjainak az öt éves
határozott időre történő kijelölésük időtartama lejárt, ezért az alapító 5 éves határozott
időtartamra új Felügyelő Bizottságot választott. A fentieknek megfelelően az Alapítvány
alapítója az alapító okirat 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„6.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Hegyi Gyuláné (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.)
- Bagdi Edina (4110 Biharkeresztes, Osváth P. u. 24.)
A Felügyelő Bizottság elnöke:
- Nagy Erika (4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 40.)”
11./ Az Alapítvány alapítója megállapítja, hogy a 2002.10.09-én a bíróságra benyújtott
alapító okirat 7. pontjában rögzítésre kerültek a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok,
illetőleg szerepel az Alapítvány korábbi könyvvizsgálójának neve, akinek a három éves
határozott időre történő kijelölése időtartama lejárt. Mivel a könyvvizsgáló megválasztása
nem kötelező, azért az alapító úgy határoz, hogy új könyvvizsgálót nem bíz meg, vagyis az
alapító okirat 7. pontját ennek megfelelően hatályon kívül helyezi. A fentieknek
megfelelően az Alapítvány alapítója az alapító okirat 7. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„7. §
Könyvvizsgáló
Hatályon kívül helyezve.”
12./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a fentieknek megfelelően módosítja az
Alapítvány Alapító okiratát és ezen alapítói határozat mellékletét képező formában
elfogadja az Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
13./ Az Alapító a Cet. 30. § (3) bekezdése szerint kéri a Tisztelt Debreceni Törvényszéket,
hogy ismételt hiánypótlásra hívja fel, ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak

melléklete olyan – az eredeti kérelemben nem szereplő – hiányosságban szenved, amely
alapján hiánypótlási felhívás kibocsátásának lenne helye.
Ezen határozatot az Alapító bevezeti a határozatok könyvébe.
__________________________________
Biharkeresztes Város Önkormányzata
alapító
képviseletében: Barabás Ferenc polgármester

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

13. Előterjesztés Vajna József vételi szándéka a Biharkeresztes külterület 0258/3
hrsz-ú ingatlanra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták,
valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges
kérdéseiket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
és elfogadásra javasolja Vajna József vételi szándékát.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Mindkét
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy értékeljék fel az ingatlant. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Vajna József
Biharkeresztes, Szigligeti u. 3. szám alatti lakos 2014. március 21. napján érkezett
kérelmét, és részére az önkormányzatnak szándékában áll értékesíteni a 0258/3 hrsz-ú
kivett ipartelep megnevezésű (Vágóhíd) ingatlant, független ingatlanforgalmi szakértő
véleményének kikérése után.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014.05.30.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
68/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Vajna József
Biharkeresztes, Szigligeti u. 3. szám alatti lakos 2014. március 21. napján érkezett
kérelmét, és részére az önkormányzatnak szándékában áll értékesíteni a 0258/3
hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű (Vágóhíd) ingatlant, független
ingatlanforgalmi szakértő véleményének kikérése után.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014.05.30.

14. Előterjesztés a Római Katolikus Plébánia kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: A Római Katolikus Plébánia kérelméről szóló előterjesztést
a képviselő-testület tagjai megkapták, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el
véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést, valamint 30.000 Ft támogatást javasol a Római Katolikus Plébánia részére.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e a Plébánia
kérelmét, egyetértenek-e a pénzügyi bizottság javaslatával. Elfogadják-e az előterjesztés
szerinti „b” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus
Plébánia kérelmét és 30.000 Ft összegű támogatást nyújt részére az Önkormányzat 2014.
évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
69/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Római
Katolikus Plébánia kérelmét és 30.000 Ft összegű támogatást nyújt részére az
Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

15. Különfélék
K/1. Elterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott
támogatás igénylésére

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, a
szociális bizottság tárgyalta. A gyerekek 50%-a támogatható, akik rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, az óvodások nem szerepelnek a listában.
Kéri, mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatban.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja a
2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igényléséről szóló
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2014. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igényléséről szóló
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári étkeztetésének
állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Biharkeresztesen az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Biharkeresztes a hátrányos helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így a rászoruló
gyermekek 50 %-a után önerő nélkül igényel támogatást.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. április 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
70/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári
étkeztetésének állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Biharkeresztesen az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Biharkeresztes a hátrányos helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így a
rászoruló gyermekek 50 %-a után önerő nélkül igényel támogatást.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. április 30.

K/2. Előterjesztés
pályázathoz

térfigyelő

kamerarendszer

kiépítésére

vonatkozó

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, a
pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetért a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtásával.

Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatról szóló előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az 28/2014. (IV. 1.) BM
rendeletben meghirdetett „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”
felhívásra.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester,
Határidő:
2014. április. 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
71/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az 28/2014. (IV. 1.) BM
rendeletben meghirdetett
„közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” felhívásra.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
2014. április. 30.

K/3. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, a
pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán településfejlesztési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
és elfogadásra javasolják az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e „Az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására” pályázat jóváhagyásáról szóló előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” kiírt pályázat
benyújtását jóváhagyja.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
2014. április 30.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
72/2014. (IV. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború
történelmi
emlékeit
őrző
emlékművek
rendbetételére,
renoválására,
helyreállítására” kiírt pályázat benyújtását jóváhagyja.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
2014. április 30.

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

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

