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Határozatok:
105/2014. (VIII. 7.) BVKt
határozat

A Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez tagként
való csatlakozásról

Z1

106/2014. (VIII. 7.) BVKt
határozat

Támogatási
igény
benyújtásáról
önkormányzati támogatásra vonatkozóan

Z1

rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én –
csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc

polgármester

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

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, Nagy Barnabás képviselő
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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
igényelhető támogatás benyújtásáról
3. Szóbeli tájékoztatás az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatójának
kéréséről
4. Szóbeli tájékoztatás önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatosan
5. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a
csatlakozásról

Hajdú-Bihar

Megyei

Szociális

Szövetkezethez

történő

2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatás benyújtásáról

3. Szóbeli tájékoztatás az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatójának
kéréséről
4. Szóbeli tájékoztatás önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatosan
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a
csatlakozásról

Hajdú-Bihar

Megyei

Szociális

Szövetkezethez

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melyet ismertet. A
szövetkezet alapszabálya az előterjesztés mellékletében olvasható. Úgy tűnik, kedvező volt az
időjárás a zöldségtermesztéshez, valószínű, hogy lesznek olyan termékek, amikből a többletet
a szövetkezeten keresztül tudnák értékesíteni, ezért gondolták, hogy csatlakoznak. A HajdúBihar Megyei Szociális Szövetkezet létrehozását Tóth Attila alelnök úr kezdeményezte. Az
önkormányzatnak részjegyet kell vásárolni a csatlakozáshoz. Kéri a képviselőket, mondják el
véleményüket.
Gyökös Zoltán képviselő: Tudomása szerint Berekböszörmény, Körösszegapáti a környékről
tagja az önkormányzatok tagjai a szövetkezetnek.
Barabás Ferenc polgármester: Folyamatosan csatlakoznak az önkormányzatok.
Harsányi Csaba képviselő: Hová szállítanak zöldségeket?
Barabás Ferenc polgármester: Van kapcsolatuk a feldolgozókkal, és a nagybani piacokkal.
Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Hajdú-Bihar
Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként csatlakozik.
A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges
dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
105/2014. (VIII. 7.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a HajdúBihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként
csatlakozik.

A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges
dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Már a költségvetés
elfogadásakor számoltak a támogatás benyújtásával. Most tudnak benyújtani egy támogatási
igényt, érvényesíteni szeretnék a számlákat, kb. 30-32 M Ft.
Harsányi Csaba képviselő: Mikor lesz az elbírálás?
Barabás Ferenc polgármester: Folyamatos az elbírálás. Szeretnék, ha szeptemberben
megkapná az önkormányzat a támogatást. Vannak olyan települések, amelyek már kaptak
támogatást.
Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal.
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja, valamint
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat támogatási igény benyújtására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
106/2014. (VIII. 7.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat támogatási igény benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 30.

3. Szóbeli tájékoztatás az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatójának
kéréséről
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit
Kft Vezetője levélben kereste meg, hogy az ügyeleti rendelőben 3 db fénycső nem működik.
A mosdók ajtaján a kilincs, a zár nem működik, cserére szorulnak. Kérik, rövid határidőn
belül cserélje ki az önkormányzat. Ezt azért is kívánta elmondani, mert a társtelepülések úgy
gondolják, Biharkeresztes milyen jól jár, mert itt van a rendelő.
4. Szóbeli tájékoztatás önkormányzati bérlakás bérbeadásával kapcsolatosan
Barabás Ferenc polgármester: A képviselő-testület elmúlt ülésén levette napirendről a
Szoboszlai Csaba berettyóújfalui lakos kérelméről szóló előterjesztést. Megkérdezték Szabó
Zoltán helyi lakost, akinek korábban volt lakáskérelme, de a lakbér összegét nem tudná
fizetni. A pékségben azt a tájékoztatást adták, hogy Szoboszlaiék másképpen megoldották a
lakhatásukat. Amennyiben újabb kérelem érkezik, a testület tárgyal az önkormányzati lakás
bérbeadásáról.
5. Különfélék
• Felvetések, hozzászólások
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatás borzasztó
nagy feladatot ró az önkormányzatra. Kellene egy olyan embert foglalkoztatni, aki
kimondottan a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat látná el. Most 208 fő az
önkormányzatnál, plusz a kistérségnél 27 fő van foglalkoztatva. Rengeteg munkával jár.
Zsilinyi László képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat Weblapján kevés a
tájékoztatás, több mindent fel lehetne tenni, pl. a közmunkáról, a kitüntető címek
adományozásáról, stb., friss híreket.
A tejbolt mikor készül el?
Barabás Ferenc polgármester: A Honlappal kapcsolatos észrevételre elmondja, hogy pótolni
fogják, igyekeznek az aktuális híreket megjelentetni. A tejbolttal kapcsolatosan el tudja
mondani, hogy napokon belül megkezdi Nagy Jenő vállalkozó a kivitelezést, minden
engedély rendelkezésére állt. Azt kérte, hogy szeptemberben legyen kész.

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

