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Pályázat „tíz fő közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” -ra
Pályázat hatvan fő közfoglalkoztatási támogatással
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Határozatok:
172/2014. (XII. 4.) BVKt
határozat
173/2014. (XII. 4.) BVKt
határozat
174/2014. (XII. 4.) BVKt
határozat
175/2014. (XII. 4.) BVKt
határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 4-én –
csütörtök – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
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 az államháztartáson
önkormányzati rendeletről

kívüli

forrás

átadásáról-átvételéről

szóló

2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V. 02.)
önkormányzati rendelete módosítására
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István
Tagiskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezésére
4. Előterjesztés a „tíz fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a hatvan fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása kérelem jóváhagyásáról
6. 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 az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati rendeletről
2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V. 02.)
önkormányzati rendelete módosítására
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István
Tagiskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezésére
4. Előterjesztés a „tíz fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a hatvan fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása kérelem jóváhagyásáról
6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati rendeletről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 4
igen szavazattal elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A Köznevelési, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hasznos lesz a támogatásokkal kapcsolatos
rendelet megalkotása. A rendelet közzé lesz téve, a civil szervezetek tájékozódhatnak arról,
milyen célokra igényelhetnek támogatásokat. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet-tervezetet.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) és a 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1)
bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
II. Értelmező rendelkezés
2. §
Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek, az
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek részére átadott, illetve tőlük átvett pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
III. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
3. §
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében jóváhagyott
költségvetési előirányzatának terhére, az ott meghatározott feltételekkel, támogatást nyújthat.
(2) Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában
támogatás kerül megállapításra,
b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.
(3)A támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
(4) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el.
(5) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell:
a) támogatott nevét,címét,székhelyét,
b) a támogatás összegét,

c) a támogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(6)A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás
formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
4. §
(1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni, melyet a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult megkötni.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés (határozat) számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) az elszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább
nem adhatja.
(4) Az elszámolást a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája végzi és
igazolja a szakmai megfelelőségét.
(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
(6) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló
határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt
összegben 30 napon belül visszafizetni.
IV. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
5.§
(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével –
a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan
tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó
vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket, az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadások
lehetőségét és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy
besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti
meg.
V. Záró rendelkezés
6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. december 5. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

2. 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 képviselők megkapták. Az Ügyrendi
Bizottság; Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság; Köznevelési, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, módosító
javaslatuk volt, melyet a rendelet-tervezet tartalmaz, elfogadásra javasolják a szociális
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést,
megkapták mai napon a módosított rendelet-tervezetet, ezzel együtt elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügy bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a módosított rendelet-tervezetet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezetőt, ismertesse a
módosítást.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A rendelet-tervezet 13/A. § (4)-(5) bekezdése a
módosítás szerint: „(4) Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. (5)
Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.”
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen már beszéltek róla, hogy nagy nyomás fog
nehezedni mindannyiukra. Igyekeznek igazságosan elosztani a tűzifát, bizonyára lesznek
elégedetlenek. A tűzifa egy részét felaprítva adnák oda. Azt, hogy mi legyen az életkori határ,

azt az elosztáskor határozzák meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
módosított rendelet-tervezet szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V. 02.)
önkormányzati rendelet módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (XII. 05.) 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 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete 2. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontbajában meghatározott
feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 13/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13/A. §
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva
a tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú
tüzelőanyaga támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló
személyek részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A (2) pontban meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.
(6) Támogatásban az a háztartás részesülhet, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem fogyasztási egységre számolva - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
minimum összegének 125 %-át.
(7) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2015. február 15. napjáig gondoskodik.
A tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által
biztosított lakcímre szállítással.
(8) A támogatásra való jogosultságról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestületének Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága határoz.
(9) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.”

2. §
Ez a rendelet 2014. december 8. 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. december 5. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István
Tagiskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezésére

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. Egy
pályázat érkezett a tagintézmény-vezetői pályázat kiírására. Pásztorné Szabó Gizella nyújtotta
be pályázatát, aki most is ellátja a feladatot. Úgy látják, hogy érdemes támogatni, a bizottság 4
igen szavazattal támogatásra javasolja a testületnek Pásztorné Szabó Gizella pályázatát.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Azért került előterjesztésre a napirend, mert a nemzeti
köznevelésről szóló törvény 83. §-a szerint a székhely önkormányzat képviselő-testületének is
véleményt kell nyilvánítani a tagintézmény-vezető személyéről.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája tagintézményvezetői állásra beérkezet pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pásztorné Szabó Gizella 4110 Biharkeresztes, Árpád u. 21. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája magasabb vezetői
(tagintézmény-vezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását
támogatja/nem támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak támogatják-e Pásztorné Szabó
Gizella magasabb vezetői munkakör betöltésére irányuló pályázatát, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája tagintézményvezetői állásra beérkezet pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pásztorné Szabó Gizella 4110 Biharkeresztes, Árpád u. 21. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája magasabb vezetői
(tagintézmény-vezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását
támogatja.
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.
172/2014. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája
tagintézmény-vezetői állásra beérkezet pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pásztorné Szabó Gizella 4110 Biharkeresztes, Árpád u. 21. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája magasabb
vezetői (tagintézmény-vezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázatát és vezetői
megbízását támogatja.
Felelős:

Barabás Ferenc polgármester

Határidő:

azonnal

4. Előterjesztés a „tíz fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk 5 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztés. December 1-jétől február
28-ig 10 fő 100 %-os támogatással történő foglalkoztatására pályáztak, amit csak bérre lehetet
megigényelni, köztisztasági munkakörben fognak dolgozni.
Zsilinyi László képviselő: Férfiak, vagy nők?
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Vegyesen férfiak és nők is.
Barabás Ferenc polgármester: Készülnek arra, hogy márciustól nem lesz FHT, csak
közmunka, próbálják az embereket hozzászoktatni. Bizonyára lesznek gondok. 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 10 fő köztisztasági munkás, 2014. 12. 01-tól 2015. 02. 28-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
2.632.080 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
2.632.080 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
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
173/2014. (XII. 4.) 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 10 fő köztisztasági munkás, 2014. 12. 01-tól 2015. 02. 28-ig történő 8
órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
2.632.080 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): 2.632.080 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
5. Előterjesztés a hatvan fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk 5 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. 54 fő biharkeresztesi lakos
és 6 fő toldi lakos számára Biharkeresztesen megvalósuló helyszínnel 60 fő 3 tanfolyammal
kombinált közfoglalkoztatása valósul meg. A tanfolyamra felhívást tettek közzé, fogadták a
jelentkezéseket. Problémaként merült fel a létszám feltöltése. Mindenkivel egyénileg
felnőttképzési szerződést köt a képző központ. Képzésen kívüli időszakokban közmunkán kell
részt venni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
1. Családellátó képzéssel kombinált hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás keretében 20 fő
foglalkoztatása, 8 órában
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.018.860 Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
190.730 Ft
Összesen:
7.209.590 Ft
Önerő:
0 Ft
2. Park és kertépítő és temetőkertész képzéssel kombinált hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás keretében 20 fő foglalkoztatása, 8 órában
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.018.860 Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
191.424 Ft
Összesen:
7.210.284 Ft
Önerő:
0 Ft
3. Betanított hőszigetelő képzéssel kombinált hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
keretében 20 fő foglalkoztatása, 8 órában
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.018.860 Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
309.329 Ft
Összesen:
7.328.189 Ft
Önerő:
0 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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.
174/2014. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
4. Családellátó képzéssel kombinált hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás keretében 20 fő
foglalkoztatása, 8 órában
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.018.860 Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
190.730 Ft
Összesen:
7.209.590 Ft
Önerő:
0 Ft
5. Park és kertépítő és temetőkertész képzéssel kombinált hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás keretében 20 fő foglalkoztatása, 8 órában
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.018.860 Ft
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
191.424 Ft
Összesen:
7.210.284 Ft
Önerő:
0 Ft
6. Betanított hőszigetelő képzéssel kombinált hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
keretében 20 fő foglalkoztatása, 8 órában
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
Összesen:
Önerő:

7.018.860 Ft
309.329 Ft
7.328.189 Ft
0 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: ___ Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi
pályázatának véleményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola igazgatóhelyettesi pályázati felhívására 1 db pályázat érkezett, Mitykó
János budapesti lakos nyújtotta be a pályázatot. Több intézményben töltött már be vezetői
munkakört rövid idő alatt, jelenleg egy budapesti iskolában tanít. Sajátos stílusú pályázatot
nyújtott be. Az önkormányzatnak, mint működtető önkormányzatnak véleményezési joga van.

Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést.
Valóban megerősíteni tudja az elhangzottakat. Azért került ilyen hosszú idő után
előterjesztésre a napirend, mert a posta hibájából soká érkezett meg a pályázat, de a törvényes
határidőn belül fel lett adva. A pályázat nagyon általános szöveget tartalmaz. Helyi sajátosság,
konkrétum nem szerepel benne, tagiskolát egyáltalán nem említ. Nem érdeklődött, nem jelent
meg az intézményben. Bizottságuk javasolja, hogy ne támogassák Mitykó János pályázatát.
Zsilinyi László képviselő: Az intézményen belülről nem érdekelte volna a kollégákat a
munkakör? Nem javasolja Mitykó János pályázatának elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke, iskolaigazgató: Technikai hiba folytán benne
maradt egy kritérium, a közoktatás vezetői végzettség, ami szűkre szabta a lehetőséget.
Bíznak benne, hogy korrigálni fogják, és amennyiben lesz másik kiírás, más lesz az
eredmény.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezet
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Mitykó János 1071 Budapest, Damjanich u. 28/A. szám alatti lakosnak a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy ne támogassák Mitykó János pályázatát, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezet
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Mitykó János 1071 Budapest, Damjanich u. 28/A. szám alatti lakosnak a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását nem támogatja.
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.
175/2014. (XII. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezet
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Mitykó János
1071 Budapest, Damjanich u. 28/A. szám alatti lakosnak a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását nem támogatja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

