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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-én –
csütörtök – du. 14:50 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Farkas Lajos könyvvizsgáló
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról
4. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

5. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének
elfogadásához
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6. Előterjesztés a nemzetiségi szavazókörben közreműködő szavazatszámláló bizottság
kiegészítésére
7. Előterjesztés a Colas Út Zrt.-vel kötött szerződés módosításáról
8. Előterjesztés a „hatvan fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
9. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

4. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

első

félévi

Önkormányzati

5. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének
elfogadásához
6. Előterjesztés a nemzetiségi szavazókörben közreműködő szavazatszámláló
bizottság kiegészítésére
7. Előterjesztés a Colas Út Zrt.-vel kötött szerződés módosításáról
8. Előterjesztés a „hatvan fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

9. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta a
napirendet, elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
első félévi tájékoztatót.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a félévi
tájékoztatót.
Barabás Ferenc polgármester: Könyvvizsgáló Úr az ülésen jelen van, jelentését elkészítette, a
képviselők írásban megkapták, bizottsági ülésen ismertette. Nagyon nehéz helyzetben vannak
a kollégák, új programokat kell alkalmazni, húsznál több számlaszám van, a létszám viszont
nem emelkedett, a program sem mindig működik hibátlanul, folyamatosan dolgoznak a
kijavításán. Azért derekasan igyekeznek helytállni, ennek egyik bizonyítéka, hogy nem volt
fennakadás. Nem volt kikapcsolva villany, gáz, a béreket időben megkapták.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közös hivatal félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 15.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
128/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 15.

2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják.
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Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Az a jó, hogy plusz pénzek miatt kell módosítani a
költségvetést. A rendkívüli kiegészítő támogatással kapcsolatosan elmondja, hogy 26 millió
Ft-ra nyújtották be az igényt. Feltételei vannak, alapfeladat ellátásával kapcsolatosan lehet
támogatást kérni. A sportcsarnok igénybevételével kapcsolatosan az iskola működtetésére is
nyújtottak be támogatási igényt.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) 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 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. 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 biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága,
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
5

kikérésével Biharkeresztes Város Önkormányzata a 3/2014. (II.21.) 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 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

153 796 E Ft-tal
153 796 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
(1)
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1 300 048 E Ft-ban
1 264 833 E Ft-ban
35 215 E Ft-ban
63 480 E Ft
98 695 E Ft

(2)
állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú bevételt:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- egyéb felhalmozási kiadás
- a működési célú bevételt:
- a működési célú kiadásokat:
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:
- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

457 726 ezer Ft-ban,
359 031 ezer Ft-ban,
317 820 ezer Ft-ban,
41 211 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
842 322 ezer Ft-ban,
905 802 ezer Ft-ban,
307 010 ezer Ft-ban,
60 894 ezer Ft-ban,
197 451 ezer Ft-ban,
254 707ezer Ft-ban,
85 740 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
177 főben
130 fő)

A költségvetési létszámkeretet 177 főben állapítja meg.”
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3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

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.
4. §

(1)

Ez a rendelet 2014. szeptember 13. napján 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. szeptember 12. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

félévi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést és a könyvvizsgálói jelentést a képviselők
írásban megkapták, valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a tájékoztatót.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
első félévi tájékoztatót.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a félévi
tájékoztatót.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e az
önkormányzat és intézményei 2014. első éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2014. első éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 15.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
129/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2014. első éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű
és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 15.
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4. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Emlékeznek, amikor eléggé megosztott volt a testület arról,
hogy nyújtsanak-e be ilyen pályázatot. Hét éve nyújtotta be először az önkormányzat
pályázatot a csatlakozásról. Véleménye szerint jó döntés volt. Tudják segíteni azokat a
családokat, akiknek a gyereke felsőoktatásban tanul. Ezáltal nagyobb az elhelyezkedési esély.
A családok anyagi helyzete olyan, hogy szükség van erre a segítségre.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
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Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2014. október 1.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2014. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát,
hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével
gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
6.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg felosztásáról és a támogatott
hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 19.
7.

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2015. január 31. és 2015. augusztus 31.

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
130/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
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1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2014. október 1.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2014. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát,
hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével
gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
6.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg felosztásáról és a támogatott
hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. december 19.
7.

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
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Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2015. január 31. és 2015. augusztus 31.

5. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének
elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A bizottságok
tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják az „A” határozati javaslatot.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
„A” határozati javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják az „A” határozati javaslatot.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk az előterjesztés „A” határozati
javaslatának elfogadását támogatja.
Barabás Ferenc polgármester: A képviselő-testület már tárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt
fejlesztési tervét. Természetesen felvették a kapcsolatot a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű ZRt-vel is. Amire kötelezettséget vállal a Képviselő-testület, az a beruházás 2015-ben,
a többi koncepció jellegű. A vízmű 2015-ben nem kíván Biharkeresztesen beruházást végezni.
Annál többet 2016-19. években. Beszélgettek honnan lesz az önkormányzatnak fedezete,
egyetértettek abban, csak pályázat esetén, azt pedig akkor tudnak benyújtani, ha van
koncepció. A vízvezeték felújítására belátható időn belül sort kell keríteni. Eternit csővezeték
van, az egészet fel kell újítani. Vezérigazgató Úr információja szerint, az ivóvízminőségjavító program le fog zárulni, és következik az a támogatás, ahol elavult a rendszer. Javasolja
a határozati javaslat „A” változatának elfogadását. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti „A” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zrt
által összeállított a HBÖV-105-105-105-Á-Biharkeresztes közműkóddal ellátott Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét közmű rendszerenkénti bontásban,
véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 15.
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
131/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Zrt által összeállított a HBÖV-105-105-105-Á-Biharkeresztes
közműkóddal ellátott Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét
közmű rendszerenkénti bontásban, véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 15.

6. Előterjesztés a nemzetiségi szavazókörben közreműködő szavazatszámláló
bizottság kiegészítésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A bizottságok
tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Juhász Marica jegyző, HVI-vezető: Irodavezető Asszony készítette az előterjesztést,
ahogyan már bizottsági ülésen is elmondta, egy fő cseréje szükséges összeférhetetlenség
miatt.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságba Tordai Tünde Biharkeresztes Osváth Pál u. 4. szám alatti lakost választja meg:
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottság tagját.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki.
Felelős:
HVI vezető, polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
13

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
132/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
nemzetiségi
szavazatszámláló bizottságba Tordai Tünde Biharkeresztes Osváth Pál u. 4. szám alatti
lakost választja meg:
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület
szavazatszámláló bizottság tagját.

döntéséről értesítse a

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

7. Előterjesztés a Colas Út Zrt.-vel kötött szerződés módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják az „A” határozati javaslatot.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadásra javasolja az „A” határozati javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják az „A” határozati javaslatot.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztéshez tartozó „A” határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk az előterjesztés „A” határozati
javaslatának elfogadását javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: A kerékpárút építése Biharkeresztesen majdnem a teljes
készültségi állapotba kerül. Közölték a Colas képviselőivel, hogy rengeteg probléma van,
amit ki kell javítaniuk az átadásig, ebben egységes a négy település. Egyébként műszaki
átadáskor nem lesz átvéve. Vannak elképzelések arra, hogyan próbálják kizárni a
balesetveszélyt. Lámpákat szeretnének felszerelni 3 helyen, ami figyelmezteti
gépkocsivezetőket. Fel van festve, hol közlekedjen a kerékpáros és a gyalogos, be kellene
tartani. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés „A” határozati
javaslatát:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Colas Út Zrt. kérelmét elfogadja és
hozzájárul a szerződés módosításához.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester,
Határidő:
azonnal

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
133/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Colas Út Zrt. kérelmét
elfogadja és hozzájárul a szerződés módosításához.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
azonnal

8. Előterjesztés a „hatvan fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

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: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 8 fő köztisztasági munkás, 2 fő takarító, 1 fő szociális gondozó, 2014. 09. 02tól 2014. 10. 31-ig történő 8 órás és 46 fő kubikos, 3fő kőműves 2014. 10. 01-tól 2014. 10. 31ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 8 fő köztisztasági munkás, 2 fő takarító, 1 fő szociális gondozó, 2014. 09. 02tól 2014. 10. 31-ig történő 8 órás és 46 fő kubikos, 3fő kőműves 2014. 10. 01-tól 2014. 10. 31ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):

6.350.606- Ft
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Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
6.350.606- Ft
Önerő:
0- Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
134/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 8 fő köztisztasági munkás, 2 fő takarító, 1 fő szociális gondozó, 2014. 09. 02tól 2014. 10. 31-ig történő 8 órás és 46 fő kubikos, 3fő kőműves 2014. 10. 01-tól 2014. 10. 31ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önerő:

6.350.606- Ft
6.350.606- Ft
0- Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, mások is észreveszik, hogy van változás a
közfoglalkoztatottak által végzett munkában. Az ún. vitamin kertben, ha összehasonlítják a
tavalyi teljesítményt az ez évivel, láthatóan lényegesen jobb az eredmény. Ugyanazokat az
embereket foglalkoztatják, most már gyakorlatra tettek szert. A 60 ember foglalkoztatására
benyújtandó pályázat kapcsán elmondja, hogy abban van szociális érzékenység is. Felhívja a
figyelmet az asztalosokra, a volt TÖVÁLL udvart nézzék meg, milyen szép rendet raktak. 100
tyúk most is ott van, napi 80-90 tojást termelnek. Meg van a bélyegző, meg van az engedély,
egyedi jelzése a tojásnak, a gimnázium konyhája felvásárolja a felesleget. A tészta üzemben
az asszonyok szorgalmasak, patyolat tisztaság van. Érdemes megnézni azokat is, akik
szövéssel foglalkoznak, profik, büszkék arra, amit csinálnak. Asztalosok a bútorgyártást
elkezdik, szándéknyilatkozatot írtak alá, cserélni szeretnék az utcai szemeteseket, kerítés
drótra. Van lehetőség az önkormányzatok között, a közfoglalkoztatottak által gyártott
termékek cseréjére. Reméli a közfoglalkoztatásnak meg lesz az eredménye.
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9. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: A kollégium vezetője kereste meg az önkormányzatot, ők is
szeretnék igénybe venni a sportcsarnokot, pontosították, heti egy alkalommal, egy órára. A
Művelődési Ház vezetőjével időpontot egyeztetnek. Az előterjesztést a képviselők megkapták,
a bizottságok tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztesi Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Sportcsarnok igénybevételére
vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére hetente egy este, 1 óra időtartamban a
Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. szeptember 11.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
135/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztesi Bocskai
István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Sportcsarnok
igénybevételére vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére hetente egy este,
1 óra időtartamban a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 11.
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K/2. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai
fejlesztési beruházásához kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez a közbeszerző
kiválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: A közbeszerző Matrix Audit Kft csak abban esetben kapja meg
az összeget, ha a pályázat nyertes lesz. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
épületének napelem beruházásához kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez a közbeszerző
kiválasztására vonatkozó előterjesztést megismerte, a Matrix Audit Kft. (4032 Debrecen,
Kürtgyarmat utca 27., adószám: 12879036-2-09) ajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza
Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Matrix Audit Kft-vel a közbeszerzésre irányuló megbízási
szerződést aláírja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 11.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
136/2014. (IX. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal épületének napelem beruházásához kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez a
közbeszerző kiválasztására vonatkozó előterjesztést megismerte, a Matrix Audit Kft.
(4032 Debrecen, Kürtgyarmat utca 27., adószám: 12879036-2-09) ajánlatát elfogadja,
egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Matrix Audit Kft-vel a
közbeszerzésre irányuló megbízási szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 11.
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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
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