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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án –
csütörtök – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás
Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Élesné Tóth Anikó ügyintéző
Kiss Józsefné BESZI intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Nagy Zsoltné bizottsági tag
Sándor Péter polgárőr-vezető
Sándor Péter polgárőr-vezető
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Dr. Zsadányi Zsolt
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 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. 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
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3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjára
4. Előterjesztés Biharkeresztes
elfogadásához

Város

Önkormányzata

2015.

évi

költségvetésének

5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
és szolgáltatások helyi szabályozásáról
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének
elfogadásáról
9. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
10. Előterjesztés 2014. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
11. Előterjesztés ivóvíz közüzemi közszolgáltatási szerződés megkötésére
12. Előterjesztés szerződés megkötésére az orvosi ügyeleti feladatok ellátására
13. Előterjesztés az „negyven fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
14. Előterjesztés a „hetvenhárom fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
15. Előterjesztés a „harmincöt fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
16. Előterjesztés a „hatvannyolc fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
17. Különfélék

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Elfogadott napirendi pont
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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 Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjára
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
elfogadásához
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata adósságot
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához

keletkeztető

6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének
elfogadásáról
9. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
10. Előterjesztés 2014. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
11. Előterjesztés ivóvíz közüzemi közszolgáltatási szerződés megkötésére
12. Előterjesztés szerződés megkötésére az orvosi ügyeleti feladatok ellátására
13. Előterjesztés az „negyven fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

14. Előterjesztés a „hetvenhárom fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

15. Előterjesztés a „harmincöt fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

16. Előterjesztés a „hatvannyolc fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

17. Különfélék
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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 megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, 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: 2015. február 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
33/2015. (II. 26.) 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:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. február 26.
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót a képviselők megkapták.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
34/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. 02. 26.
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3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjára
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, egyhangúlag
elfogadásra javasolják a gazdasági programot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk is megtárgyalta a gazdasági
programot, igen részletesnek, alaposnak vélik, újfajta szerkezetben került előterjesztésre, amely
elemzéseket is tartalmaz. Alátámasztja a megvalósíthatóságot. A fejlesztések közé javasolták
felvenni az iskola körbekerítését. Elfogadásra javasolják a gazdasági programot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. A gazdasági
program nagyon széleskörű a település szinte minden szegmensére kiterjedő. Amit beírtak
reményeik szerint meg fog valósulni nagy részben, és remélik pályázati lehetőségek is
rendelkezésre fognak állni. A bizottság elfogadásra javasolja a gazdasági programot
Barabás Ferenc polgármester: Köszönetet mond mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a
gazdasági program összeállításához. Civil szervezetektől is kapott támogatást, ami elősegítette az
igények megfogalmazását. Látható, hogy a legfontosabb, ami vezérelte, hogy az elindult fejlődési
folyamat folytatódjon. Meg kell teremteni a pénzügyi hátterét. Két forrás lehetőség van. Élni kell
a pályázati lehetőségekkel, ami 2015 – 2020 között rendelkezésre áll, az első lépést megtették, a
projektvázlatokat 2014-ben benyújtották, reméli meg fog valósulni. Továbbra is tartja azt az
ígéretet, amit a választóknak tett. Az itt élő emberek által befizetett iparűzési és gépjármű adókat
fejlesztési célokra fogják fordítani, még ha nehéz helyzetben vannak is az intézmények és az
önkormányzat. A Kormány döntésének megfelelően elsőbbséget élveznek a munkahely teremtő
beruházások. Gyengeség, amin változtatni kell, a munkahelyteremtés. Elégedett lenne a
teljesítménnyel, ha legalább 70 %-ban teljesülne a program. A 2015. évi fejlesztések ütemezése
kiegészül a Bocskai István Általános Iskola körbekerítésével.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a ciklusprogramot, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Biharkeresztes
Város
Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. február 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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35/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város
Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. február 26.

Melléklet a 35/2015.(II. 26.) számú BVKt határozathoz:

Biharkeresztes Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
2015-2019
BEVEZETÉS
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A
gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő- testülete egységes,
előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett
fejlődjön is. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A képviselő-testület a jelen gazdasági programban
meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település
működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési
rendeletek elkészítése és összeállítása során.
A gazdasági programnak a költségvetés lehetőségeivel összhangban, a megyei fejlesztési
koncepcióhoz illeszkedve, a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, különösen a
fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés elősegítését, a településfejlesztési és adópolitika
célkitűzéseit, befektetési támogatás, a városüzemeltetés lehetőségeit, az intézményi
elképzeléseket kell, hogy tartalmazza. Figyelembe kell vennünk, hogy a várost magas
munkanélküliség sújtja és ennek következtében szociális válságban van. A gazdasági program
kiemelt célja kell, hogy legyen a munkahelyteremtésen, a meglévő munkahelyek megtartásán
keresztül e válsághelyzet felszámolása.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
Az Észak-alföldi Régióban, Hajdú-Bihar megye délkeleti részén fekszik Biharkeresztes városa.
Debrecentől 50 km-re, a magyar-román határtól 6 km-re van. Vasútállomása egyben határállomás
is. Megközelíthető Vonattal a MÁV 101-es számú (Püspökladány–Berettyóújfalu–Biharkeresztes
– (országhatár) – Nagyvárad) vonalán érhető el. A vasútállomás Mezőpeterd és Biharpüspöki
(Románia) között található. Közúton a 42-es számú főút halad el közvetlenül a város mellett.

Az ókorban itt élt népek
Biharkeresztes környéke lakott hely volt már az új kőkorban is, ezt a régészeti leletek bizonyítják.
Hazánkban a vaskor az i. e. 1. évezredre esett, s három korszaka volt: korai, középső és késői
vaskor. A korai vaskorban a toldi útfélen, a mai temető környékén a szkíták éltek. A késői
vaskorban a kelták laktak itt (ennek emlékét őrzik a Nagy Farkas dombon feltárt sírok.
Az időszámításunk kezdetétől már pontosabban nyomon követhetjük, hogy milyen népek
váltották egymást a mai város területén: Az 1. században a dákok éltek a mai temető környékén.
A 2-4. században a Nagy Farkas dombon az iráni nyelvet beszélő nomád szarmaták telepei
voltak. A településtől nyugatra halad el az általuk 324 és 337 között épített, az Alföldet
körbekerülő Csörsz-árok vagy más néven Ördögárok nyomvonala. Az 5-6. században a germán
népekhez tartozó gepidák szállták meg a Nagy és Kis Farkas domb és a toldi útfél környékét. A
7-8. században egy belső-ázsiai eredetű lovas nomád nép, az avarok jelentek meg a tájon. (Erre
utal a Lencsésháton feltárt avar lovas sír.
A honfoglalás kora
Biharkeresztes környéke kedvelt helye lehetett már a honfoglaló magyaroknak is. Itt jártukat
igazolja a Farkasdombon feltárt honfoglalás kori sírlelet.
A települést a XIII. században alapították. Eredeti neve Fancsal. A tatárjárás után a váradi Szent
Kereszt-oltár birtoka lett, így kapta a Mezőkeresztes nevet. 1910-től a név Biharkeresztesre
változott. A századok során többször érte támadás, többször elpusztult, de mindig újjáépült. A
XIX. századtól a térség közigazgatási központja.
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Biharkeresztes város SWOT-analízise
ERŐSSÉGEK

TÁRSADALOM

GAZDASÁG



A közút és a vasút
révén a város megközelíthetősége
jó;
 A város fontos nemzetközi
tranzitvonal mellett fekszik;
 Kedvező mikrotérségi szerepkör;
 A befizetett iparűzési adó
mértéke megfelelő;
 A mezőgazdasági vállalkozások
teljesítménye nő;
 A városban a lakosság számára
valamennyi
alapszolgáltatás
biztosított;
 A
kiskereskedelemnek
és
őstermelőknek helyet biztosító
piac infrastrukturális állapota jó;
 A mezőgazdasági nagytermelők
számára kiépített kereskedelmi
hálózat működik.
 A munkaképes korú lakosság
száma és aránya stagnál;
 A
civil
szféra
jelenléte
meghatározó;
 Az állandó és a lakónépesség
száma kismértékben növekszik.

GYENGESÉGEK
 Az iparszerkezetből hiányoznak a
magasabb
technológiai
színvonalat képviselő ágazatok;
 Kutatás-fejlesztési tevékenység
nem folyik a városban;
 A
vállalkozási
szerkezet
elaprózódott: az egyszemélyes
és a mikro vállalkozások
dominanciája jellemző;
 Vállalkozástámogató intézmény
nincs a városban;
 Turisztikai szolgáltatások és az
ehhez kapcsolódó infrastruktúra
részben kiépített;

 Elöregedő társadalom jellemzi;
 A lakosság iskolai végzettsége az
országos és a megyei szinthez
képest alacsony;
 Magas a munkanélküliek, ezen
belül a tartós munkanélküliek
száma;
 Magas a szociális támogatásban
részesülők száma;
 Magas az alacsony státuszú
lakosság aránya;

KÖRNYEZET
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 Termálvíz bázis jelenléte;
 Zaj- és rezgésterhelést okozó
tevékenység nincs a belterületen;
 A város közigazgatási területét
érinti a Bihari sík országos
jelentőségű védett terület;
 Nemzetközi
jelentőségű
túzokállomány;
 Helyi védettséget élvező tölgyes
erdő;
 Országos
jelentőségű
védett
műemlék a Református Templom;
 Az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya kicsi;
 A megyei átlagot meghaladó a
közüzemi
szennyvízcsatorna
hálózatba
kapcsolt
lakások
aránya;
 A közműolló záródik;
 Magas a burkolt utak aránya;
 Nincs a városban nehezen
megközelíthető városrész;
 A rendszeres hulladékgyűjtésbe
bevont lakások aránya közel
100%-os;
 A kerékpáros úthálózat kiépített.

 A város lakásállománya öreg (a
20 évnél régebben épült lakások
aránya 71,6%);
 A bel- és csapadékvíz elevezet
rendszer
infrastrukturális
állapota
folyamatos
karbantartást igényel;

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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 Az alapfokú mellett középfokú
köznevelési
intézmény
is
működik a városban;
 A kötelező szolgáltatások mellett
egyéb, délutáni foglalkozások és
szolgáltatások várják az érdeklődő
gyermekeket;
 A
középiskola
beiskolázási
körzete
kiterjed
az
egész
mikrotérségre;
 A
városban
biztosított
a
művészeti oktatás;
 Kedvező az egy háziorvosra jutó
lakosok száma;
 Az egészségügyi alapellátás a
városban biztosított;
 A
város
mentőállomással
rendelkezik;
 A városban a bölcsődei ellátás
biztosított;
 A szociális ellátás teljes körű, a
szolgáltatás minősége megfelelő;
 A közművelődési és sportolási
lehetőségek biztosítottak;
 A közművelődési, közösségi
intézmények
műszaki
infrastrukturális állapota jó;
 Közszolgáltatást
nyújtó
intézmények
többsége
akadálymentesített;

 Csökkenő létszám az óvodában,
az általános- és középiskolában;
 A városban nem található
felsőoktatási intézmény, vagy
kihelyezett tagozata;
 A városban külön gyermekorvos
nem rendel;
 Egészségügyi
szakellátás
a
városban nem biztosított;
 Kórházi ellátást legközelebb a
kistérségi
központban,
Berettyóújfaluban
vehet
igénybe;
 A közművelődési, közösségi
intézmények rossz műszaki
infrastrukturális
állapotban
vannak;
 Közszolgáltatást
nyújtó
intézmények többsége nem
akadálymentesített;
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KÖRNYEZET

TÁRSADALOM

GAZDASÁG

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

 M4-es autópálya megépülése;
 Ipari,
logisztikai
központ
kialakítása;
 Határmenti fekvés felértékelődése
a külföldi befektetők számára;
 A
határok
megszűnésével
Nagyvárad
közelsége
felértékelődése;
 Az EU-s források fokozottabb
bevonása a határ menti területek
gazdasági fejlődésébe;
 Nagybani piac kialakítása a
környéken
tevékenykedő
mezőgazdasági termelők számára;
 Biogazdálkodás
további
térhódítása;
 A turizmus egyes ágazatainak
fellendülése: hagyományőrzésre
alapozott, ökoturizmus;
 A
középiskola
képzési
spektrumának szélesítésével a
város népességmegtartó erejének
növekedése;
 A kvalifikált fiatalabb nemzedék
helyben
tartása
településfejlesztési húzóerő lehet;

 Gazdasági
versenyhelyzet
kiéleződése;
 A gazdasági válság hatására és a
földrajzi fekvés miatt a befektetői
érdeklődés hiánya;
 Az olcsóbb munkaerő miatt a
beruházók a határ túloldalán
telepednek le;
 Az
állami
infrastruktúra
fejlesztések elhúzódása miatt a
külföldi befektetések továbbra is
elmaradnak;

 Termálvíz bázis hasznosítása;
 A természeti környezet turisztikai
attrakcióként
történő
kihasználása;
 Alternatív közlekedési módok
elterjedésének fokozódása;

 A
város
szempontjából
veszélyeztetett;

 Nagyvárosok
népességelszívó
hatásának erősödése;
 Az alacsony státuszú lakosság
arányának növekedése;

belvízveszély
mérsékelten

KÖZSZOLGÁLTATÁSOOK
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 A kulturális és közművelődési
intézményekben megrendezésre
kerül rendezvények körének
bővítése;
 Közművelődési
körzetközpont
funkciójának erősítse a környező
és
határmenti
települések
irányába;

 Szociális
túlterhelt.

ellátórendszer

A település demográfiai helyzete
a) Népesség kor szerinti megoszlása 2014. január 1-jén

Kor szerinti
csoportosítás

Fő

Korcsoport

Fő

Megoszlás
%-a

0-3

149

óvodáskorú

124

2,9

4-6

114

iskoláskorú

449

10

7-14

324

15-18

194

munkaképes

2862

66,4

19-60

2551

korú

61-

977

Időskorú

723

16,8

4309

Összesen:

4158

96,1

Összesen:
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b) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)
Év

Születések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

2010.

27

57

2011.

29

57

2012.

31

76

2013.

26

54

2014.

29

54

Vállalkozási tevékenység elemzése

Iparűzési adóbevételek alakulás 2010-2014

Év

Fő

Bevétel

%

2010

362

59 338 307

96,6

2011

397

51 689 354

87,1

2012

402

58 044 012

112,2

2013

387

52 136 719

89,8

2014

397

75 958 581

145,7
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A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások
száma és összetétele 2014-ben

Ágazat
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Oktatás
Könyvelés
Kutatás
Egészségügy
Kereskedelem
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás
Szolgáltatások
Ügyvédi tevékenység
Vagyonvédelem
Városfejlesztés, városgazdálkodás
Vízellátás, szennyvízgyűjtés
Összesen:

Vállalkozások száma
107
5
5
1
6
57
4
8
196
2
2
2
2
397

összesen

egyetem

főiskola

technikum

szakközépiskola

munkás
képző

isk.végzettség
nélkül
általános
iskola

127

300

21

109

14

75

50

16

7

4

3

300

2011

226

171

397

31

162

19

86

65

20

5

5

3

397

2012

172

165

337

21

124

15

73

70

17

5

6

8

337

2013

178

144

322

17

123

13

74

62

16

6

7

5

322

2014

138

111

249

12

106

9

55

41

11

7

5

4

249

um

173

szakiskola

2010

nők

Év

férfiak

összesen

Regisztrált munkanélküliek átlagos száma Biharkeresztesen

Biharkeresztes jövőképe

A mikrotérségi szerepkörrel rendelkező Biharkeresztes a határ közelsége és a fő közúti és vasúti
közlekedési útvonalak révén fokozatosan felértékelődő térszerkezeti helyzetét. A város nemzeti
szinten is versenyképes gazdasági és logisztikai centrummá fejlődik. A fejlődés hatására kialakuló
esztétikus és egészséges környezet, a biztonságos társadalmi háttér és megélhetési viszonyok a
fejlett egészségügyi kereskedelmi- és közszolgáltatások a minőségi élet alapját jelentik a város és
a térség lakosai számára
ALAPCÉLOK
 A megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a város
működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak
ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtését;
 A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen
lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a város és polgárainak jövőjét, erősítse a város
kistérségi szerepkörét;
 Biztosítani kell, hogy a önkormányzati hivatal ügyfélbarát módon működjön. A
köztisztviselők legyenek nyitottak a
 lakossággal való kapcsolattartásra;
 A hivatal legyen gyors azonnal reagáló az ügyfelek érdekeit messzemenően figyelembe
vevő;
 Legyen szilárd, a polgárőrség, a rendőrség és az önkormányzat összefogásával a
közbiztonság, a vagyonbiztonság, a közlekedési rend és fegyelem. A lakosság
életminőségének és életfeltételeinek javítása;
 A közszolgáltatások minőségének javítása;
 A gazdaság élénkítése, hosszú
távú fenntartható
fejlődés
biztosítása,
munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés;
 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a közösségi közlekedés szolgáltatásainak
javítása;
 A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások javítása;
 Az épített és természeti környezet állapotának megóvása;
 Határ menti kapcsolatok fejlesztése;
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
 Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a lakosság
szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. A
szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan javítani kell. Az
Önkormányzati Hivatal munkatársainak szakmai és emberi felkészültsége, szolgáltató és
polgárbarát munkahelyi légkörének biztosítása. A határidőkre történő ügyintézés
biztosítása. A fogadóórák, nyitva tartások pontos betartása.
 Az önkormányzat pénzügyeinek, számvitelének, költségvetésének és folyó munkáinak
naprakészen tartása.
 Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működve, rendszeressé tegye kapcsolatát a
városban tevékenykedő gazdasági egységekkel, illetve a város közéletét meghatározó civil
szervezetekkel. Folyamatosan keresse a kapcsolattartást és párbeszédet.
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 Támaszkodunk a civil szervezetek
véleményformáló
és
informáló
szerepére. Rajtuk keresztül is közelebb kívánunk jutni a helyi társadalom valóságos
igényeihez, véleményéhez, hogy együttműködésükkel is segítsük a polgári értékrend
kialakítását, megszilárdulását.
 Támogatjuk a történelmi egyházak tevékenységét. Velük érdemben együttműködünk,
elismerve tevékenységük erkölcsi és emberformáló szerepét, karitatív és közéleti szerepét.
 Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a település
helyi gazdasági élénkítését. Amennyiben az önkormányzat helyi gazdasági fejlesztést
közvetlenül nem tud végrehajtani, úgy minden lehetséges törvényes eszközzel segítse elő
az ilyen jellegű gazdasági élénkítést célzó beruházást, munkahelyek létesítését,
megtartását.
 A döntéseknél élvezzen elsőbbséget a város jövőjét, fejlődését meghatározó stratégia,
kitörési pontok megoldási és végrehajthatósági lehetősége.
 Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település megjelenítésére (sajtó, külső
kapcsolatok, kiadványok, stb.)
 A lakosság gyors és korrekt tájékoztatása céljából szükséges megerősíteni a helyi írott
média szerepét.
 Állandóan szükséges fejleszteni, pontosítani és kiegészíteni internetes honlapunkat
(www.biharkeresztes.hu) és ezzel a lehetőséggel éljenek a vállalkozók is.
Az Önkormányzat gazdálkodása
 A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Tervezése, elfogadása,
végrehajtása során törekedni kell a fejlesztésre fordítható összegek növelésére.
 Új beruházást megelőzően sorrendet kell felállítani. A beruházások indítása előtt vizsgálni
kell a várható működési költségeket, meg kell határozni a hosszú távú működtetés
feltételrendszerét.
 A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell a 90-95%-os pályázati
források bevonására, a saját erő BM Önerőalapból való kiegészítésére.
 Folyamatosan bővíteni kell az önkormányzat bevételi forrásait.
 Az önkormányzati hivatalt és intézményrendszerét folyamatosan vizsgálni kell, a
szükséges és elengedhetetlen változtatásokat végre kell hajtani a feladatellátásnak
megfelelően. A költségvetések lehetőségeihez képest át kell gondolni a kötelező és önként
vállalt feladatokat. A kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását semmilyen más
tevékenység nem veszélyeztetheti.
 Az önkormányzati vagyongazdálkodás során:
- biztosítani kell az önkormányzati vagyonérték megőrzését, növelését
- a gazdaságossági szempontok érvényesítésével piacgazdasági viszonyokat kell
fenntartani,
 A felhalmozási és tőkejellegű, korlátozottan rendelkezésre álló bevételeket, kizárólag
beruházási, fejlesztési, eszközpótlási feladat ellátására lehet felhasználni.
 A rendelkezésre álló források hatékony, optimális felhasználásának, a törvényesség
betartásának érdekében folyamatossá kell tenni az ellenőrzést és számonkérést. Ki kell
építeni illetve hatékonyan kell működtetni az intézmények belső ellenőrzési rendszerét.
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SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
 Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. A települési
támogatásokat az önkormányzat a szociális rendeletében meghatározottaknak megfelelően
biztosítja
 Törekedni kell a differenciált, igazságos ellátási rendszer kialakítására és alkalmazására.
 A szociális támogatásokat minél nagyobb arányban természetbeni juttatásként kell
biztosítani.
 A gyermekvédelmi szolgáltatás bővítése a Biztos Kezdet Gyermekház működtetésével.
 Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú
lakosság szociális problémáit.
 Évente felül kell vizsgálni az önkormányzat szociális rendeletét, az anyagi lehetőségek
függvényében szükséges, meghatározni az ellátások összegét.
 Támogatjuk az idősek napközbeni ellátását és a nyugdíjasklub tevékenységét.
 A szociális ellátási rendszer, a szociálpolitika újabb és újabb kihívásokkal találkozik. Az
egyre több és bonyolultabb ügyet csak egységes szemlélettel, szorosan együttműködő
szervezeti egységekkel kezelhető.
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS







Az egészségügyi alapellátás biztosítása a város kiemelt kötelező feladatai közé tartozik.
Ellátásuk mind a háziorvosi mind a fogorvosi ellátás esetében továbbra is a jól bevált
vállalkozási formában történik.
Célunk az egészségügyi intézmények városhoz méltó állagának megőrzése, fejlesztése.
Az Egészség Ház felújítása a védőnői szolgáltatás, és a szakrendelések színvonalasabb
ellátását szolgálja.
A Biharkeresztes továbbra is társulásban gondoskodik a központi orvosi ügyeleti rendszer
fenntartásáról.
Támogatjuk és segítjük az orvosok és védőnők által szervezett szűrővizsgálatokon való
részvételt, nagyobb figyelmet fordítunk a prevencióra.

KÖZNEVELÉS, KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT
 A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola működtetését.
 Támogatni szükséges és be kell kapcsolni a kulturális tevékenységbe a civil
szerveződéseket. Törekedni kell a kialakult, hagyományos városi rendezvények
megtartására, igény szerinti bővítésükre.
 Közművelődési koncepció elkészítése.
 Az intézményrendszeren belül kiemelten kell foglalkozni a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
folyamatos fejlesztésével, eszközbővítésével, korszerűsítésével.
 A szabadidős és versenysport fejlesztése, az ifjúság egészséges életmódra nevelése
érdekében a hatályos sportkoncepciónak megfelelő támogatási rendszert fenn kell tartani.
 Települési sportkoncepció évenkénti felülvizsgálata, kiemelendő a mozgás egészségvédő,
betegségmegelőző szerepét.
 Több funkciós, szabadtéri kondipark létesítése.
 A Városi Sportcsarnok gazdaságos üzemeltetésének kialakítása. Elérni azt, hogy ez a
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csarnok az egészséges életmód, a
kulturált
szabadidő
eltöltésének
központja legyen.
Anyagilag támogatjuk az oktatási intézmények tanórán kívüli diáksport tevékenységét és
szabadidős tömegsport események öntevékeny alapon történő szervezését.
Elő kell segíteni a város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő
jelentőséggel bíró sportesemények megrendezését

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG
 Továbbra is támogatjuk és igyekszünk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a rendőrséggel, a
polgárőrséggel, és a civil szervezetekkel.
 Az önkormányzat céljai között szerepel a közlekedés rendjének javítása térfigyelő kamerák
elhelyezésével a garázdaság visszaszorítása érdekében, a város bűnmegelőzési
koncepciójának előkészítése.
 Az egyént és közösségeinket egyaránt károsító kábítószerek és a mértéktelen
alkoholfogyasztás elleni fellépés közös ügyünk. Ezért fontos a megfelelő lakossági
tájékoztatás, felvilágosítás a helyi médiumokban és a különböző rendezvényeken, valamint
drogellenes stratégia elkészítése.
KÖRNYEZETVÉDELEM
 A város köztisztaságának megőrzésében minden lakos köteles hatékonyan közreműködni
és minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel Biharkeresztes környezetét
szennyezné, fertőzné.
 Számtalan esetben találkozunk olyan lakosokkal, akik saját környezetünket teszik tönkre
az illegálisan és önhatalmúlag lerakott hulladékkal. A közterület felügyelők és a mezőőrök
kiemelt feladata az illegális hulladéklerakók kialakításának megakadályozása.
 Évente egy alkalommal lomtalanítást végzünk, tavasszal és ősszel biztosítjuk a kerti
hulladékok elhelyezésének lehetőségét. Felhívjuk a lakosság figyelmét a természeti és
épített környezet megóvására, a környezettudatos magatartásra
 Továbbra is feladatnak kell tekintenünk a gyomos, parlagfüves területek felkutatását és a
hatékony gyors intézkedés megtételét.
 Folytatjuk a településünk tisztaságát szolgáló akciók, programok szervezését.
 Folyamatosan gondoskodunk a csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek megépítéséről, s
karbantartjuk a meglévőket.
VÁROSÜZEMELTETÉS, VÁROSRENDEZÉS
 A helyi önkormányzat feladata a település üzemeltetése mellett az infrastruktúra
fejlesztése. A feladatok felvállalását és rangsorolását a város meglévő adottsága, az
Integrált Városfejlesztési Terv és az anyagi lehetőségek határozzák meg
 Kiemelten kell kezelni azon városfejlesztési feladatokat, amelyek elősegítik a település
további városiasodását, lehetőséget teremtenek a népesség megtartására, növelésére,
munkahelyek megtartására, új munkahelyek teremtésére.
 A városfejlesztés megszerzett lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell tartani, az
önkormányzati források mellett vállalkozói tőke bevonása is indokolt.
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FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE
2015. év
















Kerékpárút építésének befejezése
A kerékpárút melletti kiszáradt fák pótlása
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tetőfelújítása, napelem rendszer kialakítása
Járdaépítések, felújítások folytatása
Önkormányzati kezelésben levő utak kátyúzása, felújítások folytatása
Kossuth utcai iskola előtt parkoló kialakítása
Piaci elárusító pavilonok készítése
Utcai szemétgyűjtők kihelyezése
Az 1848-as emlékoszlop felújítása
Eredményes pályázat esetén a Sportcsarnok napelemes rendszerének kiépítése
Parkosítás, virágládák készítése
Önkormányzati tulajdonban levő lakások felújítása
Savanyító „üzem” létrehozása
A Bocskai István Általános Iskola körbekerítése

2016. év















Út és járdafelújítások folytatása
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola új bejáratának kialakítása
Belvízrendezési terv készítése
Sikeres pályázat esetén vágópont kialakítása
Termál kutak fúratásának előkészítése
Európa Park közösségi térré történő fejlesztése
Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése
Pályázat benyújtása a LED-es közvilágítás kiépítésére
BESZI épületének felújítása
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése
Mobil színpad vásárlása
Kolozsvári utcán játszótér építése
Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása
Katolikus temetőbe kút fúratása

2017. év
 LED-es közvilágítás kiépítése
 Raklap és ládagyártó műhely kialakítása
 A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai szempontú
felújítása
 Önkormányzati kezelésben levő utak, járdák felújítása
 Temetőig vezető kerékpárút terveztetése és építése
 A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények Infrastrukturális fejlesztése
 Geotermikus energia hasznosítása
 Temető melletti parkoló bővítése
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 Sikeres pályázat esetén ivóvízhálózat
gerincvezetékének cseréje
 Vállalkozók igénybevételével konditerem működtetése
 Pályázati lehetőség esetén szociális lakásprogram elindítása
2018. év









Raktárcsarnokok, logisztikai központ kialakítása
Út és járdaépítések folytatása
Játszóterek, fejlesztése
Sportpálya fejlesztése, szabadidős tevékenységek lehetőségeinek szélesítése
Önkormányzati utak kátyúzása, útpadkák javítása
Belvízelvezető rendszer felújításának indítása
Fedett kerékpártároló építése a könyvtár udvarára
Nagy Sándor utcai játszótér bekerítése

2019. év






Sportpálya kerítésének felújítása
Önkormányzati tulajdonban levő lakások felújításának folytatása
Zöldségtároló és feldolgozó megépítése
Komposztáló telep létrehozása
Kossuth utcán parkosítás, utcai padok elhelyezése
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4. Előterjesztés Biharkeresztes Város
költségvetésének elfogadásához

Önkormányzata

2015.

évi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a költségvetést, részletes
magyarázatot kaptak irodavezető asszonytól. A költségvetést elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, azt
látták igen alapos, részletes. Egyhangúlag támogatják az elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a 2015. évi költségvetést. A
megváltozott körülmények között nagyon komoly munkát fektettek bele, megfelelő képet mutat,
azt remélve, hogy támogatások miatt többször módosításra kerül, elkezdhetőnek látják az évet. A
bevételi és kiadási főösszegeket s a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A tervezés során figyelembe vették az 2015-ben
rendelkezésre álló állami forrásokat, a pénzmaradványt, a bevételek között az intézményi
bevételeket, adó bevételeket. Figyelembe vették az áthúzódó pályázatokat. Számba vették a
kötelező feladatokat, állami feladatokra és államigazgatási feladatokra bontva bevétel és kiadási
oldalon. A Kft által biztosított feladatokra az elfogadott számokat egyeztették. Beépítették a
költségvetésbe az oktatási, egészségügyi feladatokat. Annyi bevétel realizálódik, hogy a
kiadásokat tudják fedezni. Nem tudják az évközi változásokat. Adódhat olyan rendkívüli esemény,
amit csak rendkívüli támogatásból tudnak finanszírozni. A melléklet tartalmazza részletesen az
összehasonlíthatóságot. A struktúrája kicsit változott, átalakult egyrészt a segélyezési rendszer,
van benne finomhangolás, változott az összetétele az állami támogatásnak. Kicsit kevesebb lenne,
az adható települési támogatás, biztosítani tudjuk az eddig megszokott segélyek kifizetését is.
Barabás Ferenc polgármester: Véleménye szerint reális a költségvetés. Nagyon szoros
gazdálkodásra van szükség, amiben van gyakorlata az önkormányzatnak. Bízik benne, hogy
változni fog a főszám, elsősorban pozitívan, az eredményes pályázatok növelni fogják az
összegeket.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 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
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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
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keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottak Figyelembevételével, Biharkeresztes Város Önkormányzat
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága írásos véleményének, Biharkeresztes Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. önkormányzati
rendelet 40. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérésével az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
1 051 958 E Ft Költségvetési bevétellel
1 231 035 E Ft Költségvetési kiadással
179 077 E Ft Költségvetési egyenleggel
53 914 E Ft -ebből működési hiány
125 163 E Ft felhalmozási hiány
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(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 állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5)
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek részletezik.
(6) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási többletbevételek
működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió
forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső
finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (ek) költségvetési maradványának,
igénybevételével történik.

24

25
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. mellékleten nem
tervezett az önkormányzat.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3 mellékletek
szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
(10)Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2014. évben 10 fő.
A Biharkeresztes Város Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2015. évben
31 fő.
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszáma 2015. évben 6 fő.
Az Óvoda társulás engedélyezett létszáma 2015. évben 38 fő.
Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma 2015. évben: 27 fő.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat 2015. évben jutalomra nem tervezett összeget.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
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(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet
veszélyeztető
helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli
rovatok között átcsoportosítást hajtja végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a
képviselő-testületi határozattal elfogadott, munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
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(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött
szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a
jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. február 27.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés Biharkeresztes Város
Önkormányzata
adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, mely szorosan
kapcsolódik az előző napirendhez. Valamennyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el
véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az önkormányzatnak, minden költségvetési intézménynek,
társulásnak határozatban kell megállapítani az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeit. Hitelfelvétel nem volt tervezve. Kormányhivatal engedélye szükséges, ha ilyen
ügyleteket bonyolítanak le. Nem terveztek hitelt a költségvetésben.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügylethez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos
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6. Előterjesztés
a
szociális
rászorultságtól függő pénzbeli
természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

és

Barabás Ferenc polgármester: A módosított előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta több körben is a napirendet.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes bizottsági ülésen
tárgyalta a módosított előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják a települési támogatások
és ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk is tárgyalta a napirendet, igen
részletesen alaposan, valóban három körös volt a rendelet végiggondolása. A bizottság arra a
következtetésre jutott, szükség van a rendelet-tervezet ilyen természetű módosítására. Bíznak
benne, hogy úgy fog megvalósulni, ahogyan elképzelték, és nem fog plusz terhet jelenteni az
önkormányzat számára. A módosított rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a bizottság.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Tárgyalták a napirendet. Remélik, a lakosság
megelégedésére fog megvalósulni, és az ő igényük a képviselő-testület elképzelésével találkozik.
A módosított rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Mindenki számára ismert volt, hogy március 1-jétől a szociális
ellátás terén hatalmas változások állnak be. Az önkormányzatot leginkább érintő módosítás, hogy
bevezetésre kerül a települési támogatás. Az önkormányzat hatáskörébe tartozik, hogy milyen
jogcímeket határoz meg. Ismerteti a módosított előterjesztést.
Nagy Zsoltné bizottsági tag: A gyógyszertámogatás egyszeri lehetőség, vagy aki igényli, annak év
végéig jár?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Nem eseti támogatás, az adott év végéig jár annak, aki jogosult, hogy
minden hónapban használja-e, az a kérelmező döntése lesz.
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy a Keresztesi Hírek következő
számában egészen közérthető nyelven, mindenre kiterjedő cikket fognak közzétenni, és
stúdióbeszélgetés formájában, a városi televízióban is részletesen ismertetik.
Közpénz felhasználásáról döntenek, kötelességük legjobb ismereteik szerint dönteni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatások és ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet-tervezettel:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a
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továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2) bekezdésében, illetve a
132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai
Unió vonatkozó jogforrásait is – 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 és
Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R)
alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében – az Alaptörvénnyel és a magasabb szintű
jogszabályokkal összhangban – megállapítsa az önkormányzat által pénzben és természetben
biztosított szociális ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások formáit,
szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve igénybevételüknek módjait,
feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy
maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról
elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Biharkeresztes város
közigazgatási területén életvitelszerűen élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként és oltalmazottként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3)-(4) bekezdésében, valamint az Szt. 6. §-7.
§-ában meghatározott személyekre.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban kérelem)
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell írásban előterjeszteni.
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(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni és
jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni, illetve azokat igazolni.
(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai az alábbiak szerint ellenőrizheti:
a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
d) elrendelheti környezettanulmány készítését,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.
(4) A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell:
a) A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) Nyugdíjas kérelmező esetén a utolsó havi nyugdíjszelvényt,
c) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem
benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(5) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(6)

A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv, hatóság,
illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén készített
jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített környezettanulmány, feltéve,
ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a jegyzőkönyv az ügy elbírálásához
szükséges adatokat tartalmazza.

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
A települési támogatás
4. §
(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.
A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy
elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi
kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta
a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,
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b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,
c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,
d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az
oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
f) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról a
munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy
az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,
g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában
hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.
(3) A települési támogatás pénzben és természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
(4) A települési támogatás iránti kérelmek elbírálása a jegyző feladata.
A települési támogatás formái
5. §
Települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
d) születési támogatás;
e) születésnapi támogatás
f) hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás
céljából nyújtható.
6. §
(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. Aki a kérelemmel
megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, s abban életvitelszerűen lakik.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott települési
támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
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(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2del növekszik.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségek esetén a rendszeres kiadásokhoz való hozzájárulás
céljából nyújtott települési támogatás természetben nyújtott szociális ellátás.
(7) A támogatás összege havonta 5.000 Ft.
(8) A támogatás folyósítása a kérelmező által a kérelemben megjelölt közszolgáltató felé történik
(villanyáram, víz-, szennyvíz-, gázfogyasztás, és szemétszállítás díja). A megjelölt
közszolgáltatóval a kérelmezőnek szerződéses viszonyban szükséges állni, melyet a kérelem
benyújtásakor igazolni köteles.
(9) A támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától.
(10) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(11) A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott települési
támogatásra való jogosultság egyéb feltételei:
a) A kérelmező által lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló
edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b) a házhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található
szemét és lom eltávolítására;
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea)
a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb)
vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása,
fertőtlenítése,
f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése
7. §
(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében gyógyszerkiadásokhoz való
hozzájárulás állapítható meg annak a közgyógyellátásban nem részesülőnek, akinek havi
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gyógyszerköltsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását
veszélyezteti, és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-a vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 250 %-a.
(2) A települési támogatás ezen fajtája a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az adott év
december 31. napjáig kerül megállapításra.
(3)

Az gyógyszerkiadásokhoz való
jövedelemigazolást kell csatolni.

hozzájárulás

megállapítása

iránti

kérelemhez

(4) A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás mértéke
2.000 Ft/hó.
(5) A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás
családonként egy jogosultnak állapítható meg.
(6) A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás természetbeni juttatás, melyet a kérelem elbírálását
követően az erre rendszeresített utalvány formájában biztosít az Önkormányzat a jogosult
részére. Az utalvány 500 Ft-os és 1000 Ft-os címletekben kerül kibocsájtásra.
Az utalvány jogosult részére történő kiadása a Pénzügyi Iroda feladata.
(7) Az utalványok jogosult részére történő átadására a kérelem elbírálását követően kerül sor,
melynek felhasználásáról a kérelmező dönt.
(8) Az utalvány kizárólag a Remedium 2000 Gyógyszertárban, orvos által receptre felírt
gyógyszer kiváltására (4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 5 -7. szám) a tárgyév december 31.
napjáig használható fel. A határidő jogvesztő.
(9) Az utalvány ellenértékének megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal. Az utalvány
sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő.
(10) Az utalványok értékét a Pénzügyi Iroda a gyógyszertár számlája és a mellé csatolt aláírt,
lebélyegzett utalványok alapján egyenlíti ki tárgyhó 30. napjáig.
(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gyógyszerkiadásokhoz való
hozzájárulásra vonatkozóan a Remedium 2000 Gyógyszertárral megállapodást kössön.

8. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete támogatást nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
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(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege általános forgalmi adó nélkül jelenleg:
Földbetemetés esetén:
60.000 Ft,
Hamvasztásos temetés esetén: 100.000 Ft.
(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb 10.000 Ft-nál.
(4) Települési támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
céljából nem állapítható meg annak:
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
9. §
Születési támogatásra jogosult 5.000 Ft összegben az a család, ahol kisgyermek születik, illetve
gyermeket fogadnak örökbe és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-a. A támogatás megállapításához
szükséges a család ezen irányuló kérelmének hivatalhoz történő benyújtása a születést követő 30
napon belül.
10. §
Születésnapi támogatásra jogosult 5.000 Ft összegben az a 90. életévét betöltött személy, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500 %-a. A támogatás megállapításának ezen formája hivatalból történik.
Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás
11. §
(1) Természetbeni ellátásként hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulásra jogosult:
a) az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes háztartásban él és havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg,

b) azok a 70. életévet betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek és az adott címen más
személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik, valamint egy
főre jutó jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át nem
haladja meg.
(2) A települési támogatást csak a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet igénybe
venni.
(3) A hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjától illeti
meg. A támogatás megállapítása tárgyév december 31. napjáig történik.
(4) A települési támogatás összege negyedévente 3.000 Ft.
(5) A kérelmet formanyomtatványon kell az Önkormányzati és Hatósági Irodán benyújtani.
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(6) A hozzájárulást meg kell szüntetni, ha jogosult körülményeiben a jogosultsági feltételeket
érintő változás következik be.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hulladékszállítási díjhoz való
hozzájárulásra vonatkozóan a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel megállapodást kössön.
Rendkívüli települési támogatás
12. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt. Rendkívüli települési támogatásra jogosult csak az a személy
lehet, akinek a (2) bekezdésben meghatározottak közül legalább egy feltétel fennállása
igazolható, továbbá, a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl:
a) elemi kár
b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés
c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése
miatti jövedelem-kiesés
d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek.
(3) A rendkívüli települési támogatás összege legalább 1.500 Ft.
(4) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is rendkívüli
települési támogatásban részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a
kifizetések időpontjáról.
(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható:
a) Erzsébet-utalvány formájában,
b) gyógyszer költségek kifizetésére,
c) beiskolázási támogatás.
(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a R.1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket a Polgármester bírálja el.

Köztemetés
13.

§

(1) Köztemetés esetén a polgármester jár el.
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(2) Az Szt. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a
visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül
kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:
a) részletfizetést, ha a temetésre köteles
- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 300
%-át nem éri el, vagy
- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
250 %-át nem éri el,
b) a visszafizetési kötelezettség 50 %-ig mérséklést, ha a temetésre köteles
- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 250
%-át nem éri el, vagy
- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
200 %-át nem éri el,
c) elengedést, ha a temetésre köteles
- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200
%-át nem éri el, vagy
- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem éri el, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
14. §
Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére
alapszolgáltatási formák közül az alábbiakat biztosítja:

személyes

gondoskodást

nyújtó

(1) Szociális alapszolgáltatások:
a)
b)
c)
d)
e)

étkeztetés (az Szt. 62. §-a alapján),
házi segítségnyújtás (az Szt. 63. §-a alapján),
családsegítés (Szt. 64. §-a alapján),
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65.§-a alapján),
nappali ellátás (Szt. 65/F. §-a alapján).

(2) Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 39-40. §-a alapján)
b) gyermekek napközbeni ellátása óvoda, iskolai napközis foglalkozás keretében (Gyvt.41.§alapján), valamint bölcsődei ellátás keretében (Gyvt. 42.§-a alapján.)
c) gyermekek átmeneti gondozása a jegyző által kijelölt helyettes szülővel (Gyvt. 49. §alapján.)
(3) Az önkormányzat a
- BESZI keretein belül biztosítja a szociális alapszolgáltatások közül a családsegítést, az
étkeztetést, házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást,
a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást,
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- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde keretein belül biztosítja a bölcsődei ellátást.
- A Bocskai István Oktatási Központ keretein belül biztosítja az iskolai napközis
foglalkozást.
Étkeztetés
15. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) A Szoctv. 62.§-ában meghatározott étkeztetésre jogosult az a rászoruló, aki
a) 60 éven felüli,
b) beteg,
c) fogyatékos
d) szenvedélybeteg
e) pszichiátriai beteg
f) hajléktalan.
(3) Az ellátás módja lehet:
a) helyben étkeztetés;
b) étkezés elvitele saját erőből;
c) étkezés házhoz szállítással.
(4) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult köteles
megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult
tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.
(5) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles egészségi
állapotát háziorvosával igazoltatni.
Házi segítségnyújtás
16. §
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében
a) gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erejükből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
b) gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az
ellátási formát igénylik;
c) közreműködik az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
illetőleg azok elhárításához segítséget nyújt.
(2) A házi segítségnyújtásra való jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező köteles
egészségi állapotát háziorvosával igazoltatni.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
17. §
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szt. 65. §-a alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
működtet a BESZI közreműködésével.
Családsegítés
18. §
(1) Az önkormányzat a családsegítés keretében kapcsolatot tart a veszélyeztetettséget és a
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerbe tartozó szolgáltatókkal, intézményekkel, koordinálja
tevékenységüket.
(2) A családsegítő szolgáltatás a település teljes lakosságára kiterjed.
Nappali ellátás
19. §
A nappali ellátás a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően a BESZI közreműködésével
történik.
Szociális szolgáltatásokra vonatkozó közös rendelkezések
20. §
(1) A BESZI intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles az intézmény feladatkörébe tartozó
ellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás)
nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek az azonnali ellátás hiánya életüket, egészségüket
súlyosan veszélyeztetné.
(2) Az intézményvezető az (1) bekezdésben foglalt intézkedéséről a Szociális- és Egészségügyi
Bizottságot annak legközelebbi ülésén tájékoztatni köteles.
(3) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránti kérelem a BESZI intézményvezetőjénél
terjeszthető elő, akivel megállapodás kell kötni az ellátás feltételeiről.
21. §
(1) A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények (mint szervezeti egységben) fizetendő
személyi térítési díjat és a szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat évente külön
rendeletben állapítja meg.
(2) Az étkeztetés természetbeni ellátásként is nyújtható, a rászorult térítési díjának kifizetésével.
Szociálpolitikai Kerekasztal
22. §
Az önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai
kerekasztalt működtet, amely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Tagjai
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a
településen
szociális
intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a helyi
szervezetek képviselői, így különösen:
a) Az önkormányzat a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságának
elnöke
b) Biharkeresztesi Nyugdíjasok képviselője
c) Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének vezetője
d) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények vezetője
e) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi
Kirendeltségének képviselője
f) Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
g) Védőnők
h) Háziorvosok
i) Helyi szociális civil szervezetek képviselői
Záró rendelkezések
23. §

E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi a 13/2013. (V. 2.)
önkormányzati rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. február 27. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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1. számú melléklet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név/születési név

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
41
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3. A kérelem indoklása:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény 3. § szerint
felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést:
kérek — nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó).
Dátum:____________________________
______________________
a kérelmező aláírása
Jövedelmi adatok

(Forintban)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme a)

Összesen

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)

c)

d)

e)

f)

g)

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. A család havi nettó jövedelme
összesen [(1-6]

8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj
összege)
42
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Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:

..................................... Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei
NAV útján ellenőrizheti.
Dátum: ___________________________

____________________________
a támogatást kérő aláírása
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2. számú melléklet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

KÉRELEM
A LAKHATÁSHOZKAPCSOLÓDÓ REZSIKÖLTSÉGEKHEZVALÓ HOZZÁJÁRULÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: ___________________________________________________________________
Születési neve:____________________________________________________________
Anyja neve:______________________________________________________________
Születési helye, ideje: ______________________________________________________
Állampolgársága:_________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
(postai cím)
Szükség esetén elérhetősége, telefonszáma :_______________________________________
A kérelmező idegenrendészeti státusza:(nem magyar állampolgárság esetén)
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/ letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.

A lakásban tartózkodás jogcíme: _____________________________
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KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY LAKÁSBAN EGYÜTT LAKÓ, OTT BEJELENTETT
LAKÓHELLYEL, VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ
SZEMÉLYEK ADATAI
(A megfelelő választ kérjük aláhúzni!)
1.

A kérelmező neve:

Születési neve:

2.

A kérelmező

Születési hely:

hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Születési neve:

4.

Családi állapot:

Anyja neve:

Születési neve:

3.

Születési idő:

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Családi állapot:

Rokoni kapcsolat:

Születési hely:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Születési neve:

Anyja neve:

TAJ száma:

Vagyonnal
rendelkezik
O igen
O nem
(igen válasz esetén
vagyonnyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O igen
O nem
(igen válasz esetén
vagyonnyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O igen
O nem
(igen válasz esetén
vagyonnyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O igen
O nem
(igen válasz esetén
vagyonnyilatkozat
kitöltése kötelező)
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5.

Név:

Születési neve:

6.

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Születési hely:

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Születési neve:

8.

Születési hely:

Anyja neve:

Születési neve:

7.

Születési idő:

Születési hely:

Anyja neve:

TAJ száma:

Név:

Születési idő:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely:

TAJ száma:

Családi
állapot:

Rokoni
kapcsolat:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Családi
állapot:

Rokoni
kapcsolat:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Családi
állapot:

Rokoni
kapcsolat:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Családi
állapot:

Rokoni
kapcsolat:

Hajadon, nőtlen
házas
elvált
különélő
özvegy

háztartásfő
házastárs
élettárs
gyermek
gyermek házastársa
unoka
szülő
nagyszülő
egyéb rokon
nem rokon

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Vagyonnal
rendelkezik
O

igen

O

nem

(igen válasz esetén
vagyon-nyilatkozat
kitöltése kötelező)

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai
között van olyan személy:




aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, ha igen, akkor e személyek száma …........... fő
aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma …....... fő
aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma …............ fő
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A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem tipusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1

Munkaviszonyból és már foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki): __________________ Ft/hó
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy



életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásrokról szóló 1993. évi III. tövény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Jelölje meg azt a kizárólag egy közüzemi szolgáltatót/szolgáltatókat, ahová kéri a támogatás
utalását! (Azt a szolgáltatót jelölje meg, ahol a számla megfizetésének elmaradása a lakhatását a
legnagyobb mértékben veszélyezteti.)
A lent megjelölt szolgáltató által kiállított utolsó havi számlát kell csatolni, amelyen jól látható a fogyasztói
azonosító szám.
Szolgáltató neve:__________________________________________________________
Tudomásul veszem, hogy
- amennyiben kettő vagy több szolgáltatót nevezek meg, a támogatás az elsőként megjelölt
szolgáltatóhoz kerül átutalásra.
A kérelemhez csatolni kell:
- A háztartásban (lakásban) élő valamennyi személy - a kérelem benyújtását megelőző havi – jövedelem
igazolását
- A háztartás tagjai közül a vagyonnal rendelkezők vagyonnyilatkozatát
- Számlalevelet attól a szolgáltatótól, ahová a támogatást kéri

Dátum: __________________________

______________________________
kérelmező aláírása

_________________________________
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmezőneve:_____________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:



II. A kérelmezőés a vele egy háztartásban élőszemélyek vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m2
tulajdoni hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelőaláhúzandó)
Haszonélvezőneve:
Vagyoni értékűjog (haszonélvezet) értéke:
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m2
tulajdoni hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvezőneve:
Vagyoni értékűjog (haszonélvezet) értéke:
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ________________________
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m2
tulajdoni hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvezőneve:
Vagyoni értékűjog (haszonélvezet) értéke:
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ________________________________________
címe: _____________ város/község _____________________ út/utca ________ hsz. alapterülete: _____ m2,
tulajdoni hányad: _____, a szerzés ideje: ___________ év
Becsült forgalmi érték:* ________________________ Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelő aláhúzandó)
Haszonélvezőneve:
Vagyoni értékűjog (haszonélvezet) értéke:
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ______________________________ típus ______________________________ rendszám
gyártási éve: ____________________________________ a szerzés ideje: ______________________________
Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: ________________________ típus ______________________________ rendszám
gyártási éve: ____________________________________ a szerzés ideje: ______________________________
Becsült forgalmi érték:** _____________________ Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy a háztartásában élőszemély bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelőpontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti
állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a járműkora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni

Dátum: __________________________
_________________________________
aláírás
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3. számú melléklet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

KÉRELEM
GYÓGYSZERKIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név/születési név

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
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3. A kérelem indoklása:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény 3. §
szerint felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést:
kérek — nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó).
Dátum:____________________________
______________________
a kérelmező aláírása
Jövedelmi adatok

(Forintban)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme a)

Összesen

Közeli hozzátartozók jövedelme
b)

c)

d)

e)

f)

g)

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. A család havi nettó jövedelme
összesen [(1-6]

8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj
összege)
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Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Közgyógyellátásban: részesülök – nem részesülök (a megfelelő rész aláhúzandó).
____________________________
a támogatást kérő aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
- A háztartásban (lakásban) élő valamennyi személy - a kérelem benyújtását megelőző havi – jövedelem
igazolását
- A háztartás tagjai közül a vagyonnal rendelkezők vagyonnyilatkozatát
- Az orvos által kiírt recept és a gyógyszertár által előzetesen igazolt gyógyszerköltség másolatát.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a
megyei NAV útján ellenőrizheti.
Dátum: ___________________________

____________________________
a támogatást kérő aláírása
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4. számú melléklet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

KÉRELEM
AZ ELHUNYT SZEMÉLYELTEMETTETÉSÉNEKKÖLTSÉGEIHEZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel együtt élők adatai:
Név/születési név

1

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

Jövedelme
(Ft)

Kérelmező

2
3
4
5
6
7
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3. Az elhunyt személy adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Állampolgársága:

Hozzátartozó minősége: a kérelmező házastársa — élettársa — gyermeke — szülője — egyéb
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Temetkezési számlák összege: ____________________ Ft (a másolatok csatolandók)

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII. törvény 3. §-a
szerint felhasználhatják, illetve szükség esetén továbbítsák.

Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek — nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó).

Dátum: ______________________

______________________
kérelmező aláírása
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5. számú melléklet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról

KÉRELEM
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel együtt élők adatai:
Név/születési név

1

Hozzátartozói
minősége

Születési hely, idő

Anyja neve

Jövedelme
(Ft)

Kérelmező

2
3

Az eljárás megindításáról értesítést:

kérek — nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó).

Dátum: ______________________

______________________
kérelmező aláírása
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7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Az üzleti tervet még Dr. Zsadányi Zsolt volt ügyvezető
készítette, ezért hívták meg az ülésre. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, az
üzleti tervet elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László képviselő, felügyelő bizottsági tag: A Városfejlesztési Kft Felügyelő
Bizottsága ülést tartott, az új ügyvezető részletesen ismertette. Különösen az orvosi rendelő
fűtésleválasztása problémájáról beszéltek. Az üzleti tervet elfogadásra javasolják.
Dr. Zsadányi Zsolt: A fűtés technikailag részben le van választva, a rendelők önálló kazánról
működnek. A gyógyszertár leválasztása maradt kérdéses, hogy önállóan üzemeltethető
legyen. Az üzleti terv követi a korábbi évek nyomvonalát, elsődlegesen az ingatlanok
kiadására alapoz. Áthúzódó beruházás nincs, nyereséggel lehet tervezni még így is. Az új
ügyvezető ügyességén múlik, hogyan tudja realizálni a lehetőségeit.
Barabás Ferenc polgármester: A Városfejlesztési Kft ebben az évben is eredménnyel tervezi
tevékenységét, reméli ez az összeg még növekedni fog. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.
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.
37/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

a

Biharkeresztesi

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervének
elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az üzleti tervet, elfogadásra
javasolják.
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Zsilinyi László képviselő: A Felügyelő Bizottság véleményét kívánja tolmácsolni, együttes
ülést tartottak. A Városgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja
az üzleti tervet. Az ülésen az autóbusz kihasználásával kapcsolatos gondokról beszéltek.
Sajnos eléggé kihasználatlan.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az üzleti tervet,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.
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.
38/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Biharkeresztesi

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

9. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
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 a napirendet. Igen
részletes, bősége, jogszabályi előírásoknak megfelelő anyagok kaptak. Megállapították, hogy
igen sok feladatot, és igen sokrétűt végeznek. A bizottság megköszönte a dolgozók egész éves
munkáját, hasonló színvonalú munkát kérnek ez évben is. A beszámoló dicsérettel való
elfogadását javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Egyik legkomolyabb és legnagyobb feladat a gyermekjóléti
ellátás. Biharkeresztesen a számokból az tűnik ki, hogy a gyermeklakosság száma állandóan
csökken. A másik probléma a szegénység, amely nem kismértékben rányomja a bélyegét a
tevékenységre, a dolgozóknak sok munkát ad. Nagyon örülnek, hogy családból kiemelésre
2014-ben nem került sor. Gyakran kell beavatkozniuk, nem minden családban van minden
rendben. Jó döntés volt, amikor azt gondolták, hogy a szociális ellátás egész családgondozást
jelentsen. Másik nagy probléma, hogy sok a rászoruló gyerek, aki segítségre szorul. Alul van
finanszírozva a feladat, sokkal több munkatársra lenne szükség. Maga az állam és az
önkormányzat is nagyon sokat tesz a hátrányos helyzetű gyerekek számának csökkentésére, jó
lenne, ha a szülők is partnerek lennének ebben. Rendszeres megbeszéléseket tartanak, ahol a
problémákat beszélik meg. A 12 éven felüli gyerekekkel kell a legtöbbet foglalkozni, a
pedagógusoknak is a legtöbb munkát adják. A szülőknek mindig hangsúlyozzák, hogy az elért
tanulmányi eredményük meghatározza a jövőjüket. Fontos, hogy 18 éves korig vagy még
56

57
tovább, vegyenek részt az oktatásban. Tanuljanak olyan szakmát, amivel munkát tudnak
vállalni.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés dicsérettel való
elfogadásával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal dicsérettel elfogadja.
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.
39/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelését az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

10. Előterjesztés 2014. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselőket megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet, igen
részletes előterjesztést kaptak. Köszönetüket fejezik az önkormányzati és hatósági iroda
munkájáért, akik az adminisztratív munkát végzik. A Kft munkatársainak is, akik a tényleges
fizikai munkát szervezték egész évben. Igen sok probléma van. A befektetett pénz nem biztos,
hogy annyira látványos, mint ahogyan illő lenne. Kéri, hogy a programokban résztvevők a
munkát becsüljék meg, látva a szociális támogatások átalakulását. A Kormány a munkaalapú
megélhetést támogatja. Az lenne jó, ha az elsődleges munkaerőpiacon tudnának
elhelyezkedni, de a végzettségük miatt, és mivel Biharkeresztesen elsődleges munkaerőpiac
nincs, ezt a munkát kell megbecsülni, ezt a várost ahol élnek, szépítsék. Dicsérettel javasolják
elfogadásra a beszámolót.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Összeadva, több száz ember foglalkoztatását végezték.
Meg kell írni a pályázatokat, nem kis munkát jelent, mivel a kiírt feltételeket menetközben is
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változtatják. A pályázatok mire benyújtásra kerülnek elég sok időt, hétvégi munkát is
igényelnek a munkatársaktól. Amikor megnyerik a pályázatot, a behívást le kell bonyolítani,
mindenkit meg kell szólítani, behívni, iratokat lemásolni, munkaszerződést, munkaköri leírást
stb. elkészíteni. Utána jön az a fázis, amiből a Kft nagyrészt vállal. Párhuzamosan dolgozik a
Kft és a hatósági iroda. Az adminisztratív feladatokat a hivatalban látják el, a szakmai munka
irányítása a Kft-ben történik. A pályázat közvetlen költségeinek felhasználásáról is
gondoskodni kell. Beszerzések előtt árajánlatokat kérnek be. A programok sikere nagyban
múlik a programban résztvevők együttműködési hajlandóságán is. Az emberek hozzáállásán
sokat kellene változtatni, illetve maguknak változni, hogy a közfoglalkoztatás elérje a célját.
A beszámolóban szerepelnek a feladatok, amelyeket el tudtak végeztetni. Sok területen
foglalkoztatták az alkalmazottakat, ami a város szépítését, és a város fejlődését szolgálta.
Harsányi Csaba képviselő: A közmunka megítélését lehetne fokozni, ha úgy állnának hozzá,
ahogy kellene. A lakosságot háborítja fel, hogy a brigádok nem úgy végzik a munkát,
ahogyan kellene. Nekik ez munkahely. A munkamorál, a fegyelem nagyon sok kívánni valót
hagy maga után. Személyesen is tapasztalja. Vannak kirívó esetek is, a munkavezetőt sokszor
meg is fenyegetik.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Valóban vannak esetek, de nem kell általánosítani.
Valóban van olyan brigád, olyan közfoglalkoztatott, aki nem felel meg, a nagytöbbség nem
ilyen. Amikor ellenőrzik a jelenlétet, szankcionálnak. Ezek a negatív dolgok, amelyek
felerősítésre kerülnek, nem előre viszik az ügyet. Többen vannak, akik becsületesen
dolgoznak, ne csak a rosszat lássák meg, azon vannak, hogy kiszűrjék azokat az embereket
akik nem alkalmasak a munkavégzésre.
Harsányi Csaba képviselő: A negatív dolgokat jobban észreveszik, a lakosság részéről
tolmácsolta ezt. Biztos nem általános, sajnos a negatív dolgokat könnyebben észreveszik,
mint a pozitívokat.
Barabás Ferenc polgármester: A közmunka sajnos ilyen. Ha visszagondolnak arra, amikor
elindult a közfoglalkoztatás, azóta történtek változások. Irritálja őt is, amikor elvállalják a
munkát, és amikor aláírják a munkaszerződést, próbálnak kibújni alóla. Közmunkából tényleg
nem lehet a családot felnevelni, valamit tenni kell, hogy kikerüljenek ebből a dologból.
Tanfolyam esetén mindig a huszonévesek évesek megszólítását kéri a kollégáktól, a
közmunka senkinek ne legyen életcélja. A lakosság részéről az észrevételek sokszor jogosak,
de azt gondolja, türelmesnek kell lenni, már vannak eredmények. Bár rosszul esik azoknak az
embereknek, akiket szankcionálnak, következő behívásnál figyelembe veszik.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2014. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. február 18.

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés dicsérettel való
elfogadásával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2014. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. február 18.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2014. évi közmunkaprogramok
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. február 18.

11. Előterjesztés ivóvíz közüzemi közszolgáltatási szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményét.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták hosszasan az
előterjesztést, nem új keletű dolog, alapos tájékoztatás után a bizottság az I. hat javaslatban
szereplő üzemeltetési szerződés elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, szintén
az I. számú határozati javaslat elfogadását javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság az üzemeltetési szerződés
megkötését javasolja a testületnek.
Dr. Juhász Marica jegyző: Előző ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a Debreceni
Vízmű Zrt-vel köt szerződést az ivóvíz szolgáltatás ellátására. Két szerződés-tervezetet kapott
a képviselő-testület, nagyon fontos különbség a kettő között, hogy a vagyonkezelési szerződés
esetében a tulajdonosi jogok átkerülnek, míg az üzemeltetési szerződés esetében nem.
Mindkét esetben a bérleti díj összege ugyan az. Javasolják az üzemeltetési szerződés
elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az üzemeltetési
szerződést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként
csatolt ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződést elfogadja, és szerződést
köt a Debreceni Vízmű Zrt-vel (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) az ivóvíz szolgáltatás
biztosítására.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. március 31.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
41/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékleteként csatolt ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződést
elfogadja, és szerződést köt a Debreceni Vízmű Zrt-vel (4025 Debrecen, Hatvan u. 1214.) az ivóvíz szolgáltatás biztosítására.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. március 31.

12. Előterjesztés szerződés megkötésére az orvosi ügyeleti feladatok ellátására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják
el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
Polgármester Úr elmondta a folyamatot, a megállapodással egyetértenek, elfogadásra
javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést,
támogatják, hogy az Orvosi Ügyelet Kft-vel megkötésre kerüljön a szerződés.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Megtárgyalták az előterjesztést, a félreértést
tisztázva, jobb szerződést tud aláírni Polgármester Úr, ha a Képviselő-testület elfogadja a
feladat-ellátási szerződést. Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Eredményes volt a tárgyalás. Kiindulási alap az volt, hogy
emelni szerette volna a díjat a Kft. Hatalmas lavinát indított el vele, a lavina a 9
önkormányzatot nem sodorta magával. Megnyugtathatnak minden biharkeresztesi lakost,
hogy a feladat az eddig megszokott formában központi ügyeletként lesz ellátva, jelen lesz
orvos, asszisztens és gépkocsivezető is. Az ügyeleti idő meghosszabbodik, már 5 órakor
elkezdődik az ügyeleti ellátás. Azt kívánja, hogy a lehető legkevesebben vegyék igénybe.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e az Orvosi Ügyelet Nonprofit Ktve-vel történő
feladat-ellátási szerződés megkötését, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés
mellékleteként csatolt ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel 2015. március 1. napjától
kötendő Feladat-ellátási Szerződést elfogadja.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármester a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. március 1.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
előterjesztés mellékleteként csatolt ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel 2015.
március 1. napjától kötendő Feladat-ellátási Szerződést elfogadja.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármester a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. március 1.

13. Előterjesztés az „negyven fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, támogatják
a pályázat beadását, 5 % önerő szükséges.
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 startmunka mintaprogram támogatására.
A támogatásból 37 fő kubikos 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 2 fő munka és termelés irányító
2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 1 fő általános irodai adminisztrátor 2015. 03. 03-tól 2016. 02.
29-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
43.175.646 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
48.852.090 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
354.778 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés
terhére biztosítja.
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.
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43/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett startmunka mintaprogram támogatására.
A támogatásból 37 fő kubikos 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 2 fő munka és termelés
irányító 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 1 fő általános irodai adminisztrátor 2015. 03.
03-tól 2016. 02. 29-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
43.175.646 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség) 48.852.090 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
354.778 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal

14. Előterjesztés a „hetvennégy fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Gyakorlatilag ilyen
tevékenységeket is folytattak, eddig is ilyen feladatokat láttak el, mint ami az előterjesztésben
olvasható. Megkezdődtek a behívások. Van, akinek a továbbfoglalkoztatást nem tudják
biztosítani. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, mondják el
véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, támogatják
a pályázat benyújtását.
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 startmunka mintaprogram támogatására.
A támogatásból 8 fő segédmunkás 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 4 fő bútorasztalos 2015. 03.
03-tól 2016. 02. 29-ig, 32 fő kubikos 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 3 fő kőműves 2015. 03.
03-tól 2016. 02. 29-ig, 12 fő szőnyegszövő 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 15 fő száraztészta
készítő 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg. A
beruházási és dologi költségek mellé 5 %-os önerő kifizetése szükséges.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
82.698.203 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
95.297.210 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
1.489.260 Ft
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Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Az önkormányzati
önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
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.
44/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett startmunka mintaprogram támogatására.
A támogatásból 8 fő segédmunkás 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 4 fő bútorasztalos
2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 32 fő kubikos 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 3 fő
kőműves 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 12 fő szőnyegszövő 2015. 03. 03-tól 2016.
02. 29-ig, 15 fő száraztészta készítő 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A beruházási és dologi költségek mellé 5 %-os önerő
kifizetése szükséges.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
82.698.203 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
95.297.210 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
1.489.260 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására. Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

15. Előterjesztés a „harmincöt fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett startmunka mintaprogram támogatására.
A támogatásból 32 fő kubikos 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 3 fő munka és termelés irányító
2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
37.913.269 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
46.440.380 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
487.263 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés
terhére biztosítja.
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.
45/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett startmunka mintaprogram támogatására.
A támogatásból 32 fő kubikos 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig, 3 fő munka és termelés
irányító 2015. 03. 03-tól 2016. 02. 29-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
37.913.269 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
46.440.380 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
487.263 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

16. Előterjesztés a „hatvannyolc fő közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, az
előzőekhez hasonlóan elfogadásra javasolják. Összeadta, 281 millió forint összegről van szó,
szeretnék, ha ez Biharkeresztesen meglátszanak, ehhez kéri a behívottak segítségét.
Barabás Ferenc polgármester: Az eszközökre egyre kevesebb pénzt biztosítanak. Oda kell
figyelni, meg kell becsülni a szerszámokat, szűkülni fognak a lehetőségek. 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 startmunka mintaprogram mezőgazdasági mintaprogramjának
támogatására.
A támogatásból 3 fő általános irodai adminisztrátor 2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig, 5 fő
dísznövény és zöldségtermesztő 2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig . 52 fő kertészeti kisegítő
2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig, 2 fő gyümölcs és zöldségfeldolgozó
2015.03.03-tól,
2016.02.29-ig, 6 fő tyúkgondozó 2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
75.967.519 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
91.097.995 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
1.691.053 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés
terhére biztosítja.
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.
46/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett startmunka mintaprogram mezőgazdasági
mintaprogramjának támogatására.
A támogatásból 3 fő általános irodai adminisztrátor 2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig, 5 fő
dísznövény és zöldségtermesztő 2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig . 52 fő kertészeti kisegítő
2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig, 2 fő gyümölcs és zöldségfeldolgozó 2015.03.03-tól,
2016.02.29-ig, 6 fő tyúkgondozó 2015.03.03-tól, 2016.02.29-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
75.967.519 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
91.097.995 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
1.691.053 Ft
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Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

17. Különfélék
K/1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tartozó Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde épületek napelem beruházásához kapcsolódó feltételes vállalkozói
szerződés visszavonásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melyet ismertet.
Pályázatot nyújtottak be az óvoda napelem beruházására. Bizottsági ülésen beszéltek róla,
hogy a feltételes vállalkozói szerződést fel kell bontani.
Dr. Zsadányi Zsolt: Korábban megkötésre került a szerződés, csak így lehetett benyújtani a
pályázatot. 100 %-os pályázat volt hirdetve. A százalékot meghagyva lecsökkentették a
limitet, így Biharkeresztesnek 35 millió intenzitást állapítottak meg, így nem teszi lehetővé a
szerződés fenntartását. Megküldtek egy levelet, kérték a vállalkozót, nyilatkozzon, hogy
hajlandó-e csökkentett vállalkozási áron is teljesíteni a szerződést. Nem kíván ezzel a
lehetőséggel élni. Így a szerződést vissza kell vonni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése a
Szivárvány Óvoda épületére” című projektet (Pályázat kódszáma: KEOP-4.10.0/N/14-20140270) a csökkentett támogatási összeg ismeretében is támogatja, egyúttal felhatalmazza
Barabás Ferenc polgármestert, a FOTOZOOM Kft-vel, mint kivitelezővel kötött feltételes
vállalkozói szerződés felbontására, valamint az megváltozott feltételekhez igazodó új
közbeszerzési eljárás előkészítésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
47/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer
telepítése a Szivárvány Óvoda épületére” című projektet (Pályázat kódszáma: KEOP4.10.0/N/14-2014-0270) a csökkentett támogatási összeg ismeretében is támogatja,
egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, a FOTOZOOM Kft-vel, mint
kivitelezővel kötött feltételes vállalkozói szerződés felbontására, valamint az
megváltozott feltételekhez igazodó új közbeszerzési eljárás előkészítésére.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

K/2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tartozó Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde épületek napelem beruházásához kapcsolódó feltételes közbeszerzés
kiírására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kapcsolódik az előző
napirendi ponthoz. A pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dr. Zsadányi Zsolt: Új eljárást kell lebonyolítani. A feltételek közül kiemeli, hogy bevezettek
egy környezetterhelési díjat, a nyertesnek magára kell vállalnia, ezt rögzíteni kell a
félreértések végett. A támogatási összeg rögzítve van, ha a legalacsonyabb ajánlat is több lesz,
akkor következő határozatban dönteni kell a képviselő-testületnek. A kiírásban benne kell
lenni, hogy milyen módon kívánja a település finanszírozni.
Gyökös Zoltán képviselő: Tárgyalásos eljárás lesz?
Zsadányi Zsolt: Mindenképpen tárgyalásosnak kell lenni, hogy a legjobb pozíciót tudja elérni
a település.
Barabás Ferenc polgármester: Biharkeresztes számára a legmegfelelőbb döntést kell hozni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megismert projektet támogatja,
egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
területén megvalósítani tervezett napelemes rendszer kivitelezése miatt szükséges
közbeszerzésre az Alternatív Zöldenergia Kft-t, a Sundepo Energy Kft-t, valamint Varga
Zoltán egyéni vállalkozót felkérje.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beérkező ajánlatok alapján a Képviselő-testület
határozattal dönt arról, hogy a megajánlott legalacsonyabb árat elfogadja-e, illetve
amennyiben a megajánlott legalacsonyabb ár meghaladja a pályázati forrásból biztosított
keretet és önerő hozzáadása nélkül nem kivitelezhető a projekt, úgy dönt az önerő mértékének
és forrásának önkormányzat által történő hozzárendeléséről.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
48/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megismert projektet
támogatja, egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Szivárvány
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Óvoda és Bölcsőde területén megvalósítani tervezett napelemes rendszer kivitelezése
miatt szükséges közbeszerzésre az Alternatív Zöldenergia Kft-t, a Sundepo Energy
Kft-t, valamint Varga Zoltán egyéni vállalkozót felkérje.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beérkező ajánlatok alapján a Képviselő-testület
határozattal dönt arról, hogy a megajánlott legalacsonyabb árat elfogadja-e, illetve
amennyiben a megajánlott legalacsonyabb ár meghaladja a pályázati forrásból
biztosított keretet és önerő hozzáadása nélkül nem kivitelezhető a projekt, úgy dönt az
önerő mértékének és forrásának önkormányzat által történő hozzárendeléséről.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

K/3. Előterjesztés a Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatala megkereséséhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a
kárpátaljai magyarság megsegítésére 50 E Ft támogatás megszavazását javasolják a
képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja, erejükhöz mérten kötelességük támogatást
nyújtani. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a pénzügyi bizottság javaslatával,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti „A” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Református Egyházmegye
Esperesi Hivatalának megkeresését megismerte és a kárpátaljai magyar közösség
megsegítésére 2015. évi költségvetése terhére 50.000 Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. február 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
49/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Református
Egyházmegye Esperesi Hivatalának megkeresését megismerte és a kárpátaljai magyar
közösség megsegítésére 2015. évi költségvetése terhére 50.000 Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. február 26.

K/4. Szóbeli előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a
belterületi közutak karbantartása start program kereteiben belül járdaépítési
pályázathoz való csatlakozásra
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Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása a belterületi közutak karbantartása start program kereteiben
belül járdaépítésre nyújtott be pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez. Ezen pályázathoz
csatlakozott Biharkeresztes település is. A pályázat keretében elszámolt dologi költség 86 %ban támogatott, 14 % önerő vállalása mellett. A csatlakozott településeknek vállalniuk kell a
településre jutó dologi költségek 14 %-ának megfizetését. A benyújtott pályázatban tervezett
költségek szerint Biharkeresztes településre jutó önerő összege: 387.600 Ft. A képviselőtestületnek az önerő biztosításáról nyilatkoznia kell. 1750 m járda építését jelenti.
Gyökös Zoltán képviselő: Elfogadásra javasolja az önerő biztosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
A Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása által karbantartására start program kereteiben belül járdaépítésre, a
belterületi közutak karbantartására benyújtott pályázathoz. a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez.
A pályázat keretében elszámolt dologi költség 86 %-ban támogatott, 14 % önerő vállalása
mellett.
A csatlakozott településeknek vállalniuk kell a településre jutó dologi költségek 14 %-ának
megfizetését.
A benyújtott pályázatban tervezett költségek szerint Biharkeresztes településre jutó önerő
összege: 387.600 Ft.
A támogatásból belvíz-elvezetési közmunka mintaprogramban 13 fő segédmunkással, 2 fő
szakképzett dolgozóval, valamint 2 fő munkavezetővel (segédmunkás), járdaépítési
közmunka mintaprogramban 13 fő segédmunkással, 2 fő szakképzett dolgozóval, valamint 2
fő munkavezetővel (segédmunkás) 2015.04.01.-2016.02.29 közötti időszakban, napi 8 órás
foglalkoztatása valósul meg.
A Biharkeresztesre jutó közvetlen költségkérelem összköltsége:
2.768.575 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
387.600 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázathoz való csatlakozáshoz.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés
terhére biztosítja.
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.
50/2015. (II. 26.) számú BVKt határozat:
A Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása által karbantartására start program kereteiben belül
járdaépítésre, a belterületi közutak karbantartására benyújtott pályázathoz. a Hajdú69
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Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi
Kirendeltségéhez.
A pályázat keretében elszámolt dologi költség 86 %-ban támogatott, 14 % önerő
vállalása mellett.
A csatlakozott településeknek vállalniuk kell a településre jutó dologi költségek 14 %ának megfizetését.
A benyújtott pályázatban tervezett költségek szerint Biharkeresztes településre jutó
önerő összege: 387.600 Ft.
A támogatásból belvíz-elvezetési közmunka mintaprogramban 13 fő segédmunkással,
2 fő szakképzett dolgozóval, valamint 2 fő munkavezetővel (segédmunkás),
járdaépítési közmunka mintaprogramban 13 fő segédmunkással, 2 fő szakképzett
dolgozóval, valamint 2 fő munkavezetővel (segédmunkás) 2015.04.01.-2016.02.29
közötti időszakban, napi 8 órás foglalkoztatása valósul meg.
A Biharkeresztesre jutó közvetlen költségkérelem összköltsége:
2.768.575 Ft
Beruházási és dologi költség önereje:
387.600 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázathoz való csatlakozáshoz.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/5. Kérdések, hozzászólások

Nagy Zsoltné bizottsági tag: Köszöni a támogatást a kárpátaljai magyarok megsegítésére, és
ezúton is szeretettel hív mindenkit az Egyházmegyei Diakóniai Napra, ahol Püspök Úr fog
szolgálni, és ott lesz lehetőség átadni az adományt.
A szociális ellátórendszerben jelentős szereplő a református otthon, bent fekvő országos
felvételi lehetőséggel rendelkezik, de igyekeznek a helybelieket, környékbelieket elsőségben
részesíteni. Szeretné a továbbiakban is segítségüket felajánlani, köszöni az együttműködést.
42 fő részére tudnak munkát biztosítani, ami nagyon sokat jelent ilyen kis településen.
Barabás Ferenc polgármester: Nagy érték Biharkeresztes számára, hogy a Gondviselés Háza
működik. Krízis helyzetben tudott segíteni, köszöni az együttműködést, további jó munkát
kíván. A városi rendezvényeken a lakók is mindig részt vesznek.
Harsányi Csaba képviselő: Parkolási lehetőség bővítésére van-e lehetőség? Az OTP parkoló
igen zsúfolt. A Stella Pékség előtt levő árok tisztítása, vízelvezetése nem megfelelő, nem
folyik tovább a víz, kellemetlen.
Barabás Ferenc polgármester Meg kell vizsgálni, hogy parkolás bővítésére milyen lehetőség
lesz. A településrendezési tervet minden településnek 2015-ben felül kell vizsgálni. A kérést
megpróbálják teljesíteni, szakemberekkel egyeztetnek.
Kossuth utcai árok tisztítását el fogják végezni, bár a közút kezelésében van, egyszerű kérés,
ahogyan az idő engedi meg fogják csinálni. A ciklusprogramban szerepelnek a járdaépítések,
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a Kossuth utcán rendbe kell hozni, meg is fogják csinálni. A parkolási lehetőséget biztosítani
szeretnék az ÁFÉSZ bolt körül, felvették a kapcsolatot a közúttal, az árkok egy részét
szeretnék lefedni.

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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