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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-án –
csütörtök – du. 14:50 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Dani Béla Péter képviselő

Meghívottak, vendégek
Ary Zsolt ügyvezető
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Fekete György bizottsági tag
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Nagy Zsoltné bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag
Sáfrány Géza bizottsági tag
Seresné Kovács Anna bizottsági tag

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. Előterjesztés az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2007. (X. 31.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – holnap kerül kiküldésre
2. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tartozó Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde épületek napelem beruházásához kapcsolódó közbeszerzés megindítására
5. Előterjesztés a Katasztrófavédelemi Igazgatóság kérelmére
6. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont szerinti
„Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” jogcímre történő pályázat
benyújtásáról
7. Különfélék

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2007. (X. 31.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – holnap kerül kiküldésre
2. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítására
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tartozó Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde épületek napelem beruházásához kapcsolódó közbeszerzés
megindítására
5. Előterjesztés a Katasztrófavédelemi Igazgatóság kérelmére
6. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont
szerinti „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” jogcímre
történő pályázat benyújtásáról
7. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont
1. Előterjesztés az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2007. (X. 31.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – holnap kerül kiküldésre
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az
előterjesztést. Három módosító javaslatot tettek. Az őszi-tavaszi időszakban este 19 óráig
lehessen égetni, a nyári időszakban 21 óráig lehessen égetni, és ne kelljen a jegyzői
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bejelentési kötelezettség. A bizottság az első és a harmadik javaslatot egyhangúlag támogatta,
a második módosító indítvány nem kapott egyhangú támogatást, ellenérvként felmerült, hogy
az esti szellőztetés miatt nagyon kellemetlen lenne a fűst miatt.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: A köznevelési bizottság a módosító
indítványokkal elfogadásra javasolja a rendeletet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az első módosító indítványt
egyhangúlag elfogadta, a második módosítást nem támogatta, a bejelentési kötelezettség
eltörlésével egyhangúlag egyetértettek. Ezen módosításokkal elfogadásra javasolják a
rendeletet.
Barabás Ferenc polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e azzal a módosító indítvánnyal, hogy a rendelet-tervezet 4. § (10)
bekezdésében szereplő október 1. napjától, április 30. napjáig, , 9 és 19 óra közötti időben
lehessen égetni.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
módosító indítvánnyal, hogy a rendelet-tervezet 4. § (11) bekezdésében szereplő május 1.
napjától szeptember 30. napjáig 15 és 21 óra közötti időben lehessen égetni.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 3 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a képviselők a módosító indítvány
elfogadását nem támogatták.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a módosító indítvánnyal, hogy az
égetéssel kapcsolatosan ne legyen bejelentési kötelezettség.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az avar- és
kerti hulladék égetéséről szóló, az elfogadott módosító indítványokkal módosított rendelettervezettel.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az avar- és kerti hulladék égetéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, továbbá az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
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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 a következő
rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes város közigazgatási területére.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Avar: A talaj felszínén (emberi beavatkozás nélkül) felgyűlő ép vagy részben bomlott
növényi maradvány (levelek, gallyak, ág- és kéregdarabok).
(2) Kerti hulladék: Az ingatlanokon (ideértve a közterületet is) azok tisztántartása, ápolása,
gondozása vagy kertészeti, mezőgazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb,
ág, gally, gyökérmaradvány, szár, levél, valamint egyéb növényi maradvány.
(3) Hasznosítás: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében biztosított házhoz menő
biohulladék gyűjtés igénybevétele vagy az avar és kerti hulladék helyben történő
komposztálása.
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
3. §
(1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása,
hasznosítása javasolt.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
A kerti hulladék égetésének szabályai
4. §
(1) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az
égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről,
feltételekről.
(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés
folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem
alkalmazható.
(3)A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék
nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.)
(4) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül),
valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék
semmisíthető meg.
(5) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú
cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása
mellett szabad.
(6) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis
adagokban történhet.
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(7) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani.
(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak
a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról.
(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az
égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.
(10) Avart és egyéb kerti hulladékot október 1. napjától, április 30. napjáig, vasárnap és
ünnepnapok kivételével napközben, 9 és 19 óra közötti időben, derült égbolt és szélmentes idő
esetén lehet égetéssel megsemmisíteni.
(11) Az avart és a kerti hulladékot május 1. napjától szeptember 30. napjáig, vasárnap és
ünnepnapok kivételével napközben 15 és 19 óra közötti időben, szélmentes és derült égbolt
esetén lehet égetéssel megsemmisíteni.
(12) Az avar és a kerti hulladék égetését csak a 18. életévét betöltött személy végezheti.
(13) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
Záró rendelkezések
5. §
E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az avar- és kerti hulladék
égetéséről szóló 25/2007. (X. 31.) BVKt. rendelet hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. március 27. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

2. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a köznevelési
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alapító okirat
módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 1) alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a
határozat melléklete szerint módosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. április 1.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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52/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratát törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a
határozat melléklete szerint módosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. április 1.
Melléklet az 52/2015. (III. 26.) számú BVKt határozathoz:

Okirat száma: 52/2015.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 164/2013. (IX. 12.) számú
BVKt. határozattal kiadott Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8./A§-a alapján a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
1.2.

Telephelyei:

Bihar Közösségi Ház
4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 8.
Helytörténeti Gyűjtemény
4110 Biharkeresztes Ady E. u. 12.
Városi Könyvtár
4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 7.

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
3.

Szakmai alaptevékenysége:
A könyvtári alapfeladatok (1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §):
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi;
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja;
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában;
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez;
- tudás- információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez;
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-

-

gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
közhasznú információs szolgáltatást nyújt, segíti a lakosság bekapcsolódását az
ország és a világ információs rendszereibe;
könyvtári közművelődési tevékenységet végez;
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

Közművelődési alapfeladatok:
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő
lehetőségek biztosítása;
- helyi újság időszakos kiadása;
- sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás.
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok,
- az életminőséget, életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése,
- a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a művelődést segítő lehetőségek biztosítása, máshová nem sorolható egyéb
szórakoztatás.

Záradék:
Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Biharkeresztes, 2015. március 26.

P.H.
Barabás Ferenc
polgármester

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár egységes szerkezetű alapító okiratát, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 2) alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratát törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától a határozat melléklete szerint elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felkéri az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét, hogy a képviselő-testület döntésének
megfelelően az alapító okirat módosításával kapcsolatos változásjelentést a Magyar
Államkincstár részére küldje meg.
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Felkéri az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét, hogy a döntésről az érintett
költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

a bejelentésért: az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
az aláírásért: Barabás Ferenc polgármester
az alapító okirat aláírására: 2015. március 27.
az adatváltozások bejelentésére és a költségvetési szerv értesítésére: 2015.
április 3.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
53/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratát törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjától a határozat melléklete szerint elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felkéri az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét, hogy a képviselő-testület
döntésének megfelelően az alapító okirat módosításával kapcsolatos változásjelentést a
Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felkéri az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét, hogy a döntésről az érintett
költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

a bejelentésért: az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
az aláírásért: Barabás Ferenc polgármester
az alapító okirat aláírására: 2015. március 27.
az adatváltozások bejelentésére és a költségvetési szerv értesítésére: 2015.
április 3.
Melléklet az 53/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:

Okirat száma: 53/2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8./A §-a alapján, a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratát a következők szerint adom ki:

1.
1.1.
1.2.

A költségvetési szerv megnevezése:
Székhelye:
Telephelyei:

Városi Művelődési Ház és Könyvtár
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
Bihar Közösségi Ház
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1.3.

Jogelődjeinek neve és székhelye:

2.

Közfeladata

3.

Szakmai alaptevékenysége:

4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 8.
Helytörténeti Gyűjtemény
4110 Biharkeresztes Ady E. u. 12.
Városi Könyvtár
4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 7.
Városi Művelődési Ház
4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
Városi Könyvtár
4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 7.
A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdésében
és Biharkeresztes Város közművelődési
feladatairól szóló 29/2004. (XI.25.) BVKt.
rendelet 5. §-ában felsorolt közösségi,
közművelődési feladatok ellátása.
A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdése
alapján nyilvános könyvtári ellátás.
A könyvtári alapfeladatok (1997. évi CXL.
tv. 55. és 65. §):
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban
és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban
közzé teszi;
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti,
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja;
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános
könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését;
- részt vesz a könyvtárak közötti
dokumentum- és információcserében.
- biztosítja az elektronikus könyvtári
dokumentumok elérhetőségét;
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális
írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó
tanulás folyamatában;
- segíti az oktatásban, képzésben részt
vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő
információkérés lehetőségét;
- kulturális, közösségi, közművelődési
rendezvényeket és egyéb programokat
szervez;
- tudás- információ- és kultúraközvetítő
tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének
növeléséhez;
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja;
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
segíti a lakosság bekapcsolódását az ország
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és a világ információs rendszereibe;
- könyvtári közművelődési tevékenységet
végez;
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi
igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti
információkat
és
dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
Közművelődési alapfeladatok:
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek és egyéb művelődést segítő
lehetőségek biztosítása;
- helyi újság időszakos kiadása;
sportlétesítmények,
edzőtáborok
működtetése és fejlesztése
- mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás.
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny
önképző, szakképző tanfolyamok,
- az életminőséget, életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
- a település környezeti, szellemi művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése,
- a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
- a művelődést segítő lehetőségek
biztosítása, máshová nem sorolható egyéb
szórakoztatás.
4.
5.

Államháztartási szakágazati besorolása:
910110
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció
szerinti megjelölése:

Közművelődési intézmények tevékenysége

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

082092

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő
tanulás, amatőr művészetek

082094
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082042
082043
082044

Közművelődés
gazdaságfejlesztés
Könyvtári
nyilvántartása

kulturális

állomány

alapú

gyarapítása,

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások
6.

Illetékessége, működési köre:

Biharkeresztes Város közigazgatási területe

7.

Irányító szerv megnevezése és székhelye:

8.

Fenntartó neve és székhelye:

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Biharkeresztes Város Önkormányzata
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.

9.

KSH által kiadott gazdasági TEÁOR ’08-ban
meghatározott besorolás:

10.

11.

12.

13.

9329

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

9101

Könyvtári, levéltári tevékenység

7311

Reklámügynöki tevékenység

8211

Összetett adminisztratív szolgáltatás

8559

M.n.s. egyéb oktatás

8230

Konferencia, kereskedelmi bemutató

5819

Egyéb kiadói tevékenység

Vezetőjének megbízási rendje:
A magasabb vezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A megbízás határozott időre, 5 évre adható.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony;
közfoglalkoztatási jogviszony.
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
198 hrsz-ú Biharkeresztes, Hősök tere 12. sz. alatti ingatlan
723 hrsz-ú Biharkeresztes, Kölcsey u. 7. sz. alatti ingatlan
206/2 hrsz-ú Biharkeresztes, Ady E. u. 4. sz. alatti ingatlan
208 hrsz-ú Biharkeresztes Széchenyi u. 53. sz. alatti ingatlan
A vagyon feletti rendelkezés:
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon
rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti
bérbeadására.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos
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képviselő-testületi rendelet szerint kell eljárni.
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 164/2013. (IX. 12.) számú BVKt határozattal
jóváhagyott alapító okiratát visszavonom.

Biharkeresztes, 2015. március 26.
P.H.

Barabás Ferenc
polgármester

3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok
tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a 2015. évi közbeszerzési tervet.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság
elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. március 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. március 31.
Melléklet az 54/2015. (III. 26.) számú BVKt határozathoz:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata
2015. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Tervezett eljárási
típusa
(Nyílt/meghívásos/
Tárgyalásos)

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési
eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy
a szerződés
időtartama

A közbeszerzési
eljárást
lebonyolító
szervezet
(hivatal/külső
szervezet)

Nemzeti

Nyílt

27.932.086. Ft

2015.03.27.

2015.09.30.

BSA HOLDING
Tanácsadó
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
4025 Debrecen,
Simonffy utca 46. fszt. 41.

Nemzeti

Meghívásos

26.744.265. Ft.

2015.09.30.

2015.11.30

Triál-G Kft. 4031
Debrecen, Derék
u. 83. 4/12.

III. Szolgáltatásmegrendelés
Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Juhász Marica

Barabás Ferenc

Jegyző
2015. március 26.

polgármester
2015. március 26.
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4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tartozó Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde épületek napelem beruházásához kapcsolódó közbeszerzés
megindítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják
el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsliniyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
közbeszerzési eljárás megindításával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
fotovoltaikus rendszerének kialakítására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
és dokumentációját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, egyúttal felhatalmazza
Barabás Ferenc polgármestert az eljárás megindítására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. március 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde fotovoltaikus rendszerének kialakítására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és dokumentációját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja,
egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert az eljárás megindítására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. március 25.

5. Előterjesztés a Katasztrófavédelemi Igazgatóság kérelmére
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 előterjesztést,
egyhangúlag 30 E Ft támogatás biztosítását javasolják.
Előterjesztés szerinti „a” határozati javaslat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Polgári
Védelmi Szövetség megkeresését megismerte és a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt
………. Ft összeggel támogatja 2015. évi költségvetés terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Mivel további javaslat nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Polgári
Védelmi Szövetség megkeresését megismerte és a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt
30.000 Ft összeggel támogatja 2015. évi költségvetés terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Polgári Védelmi Szövetség megkeresését megismerte és a katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyt 30.000 Ft összeggel támogatja 2015. évi költségvetés terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont
szerinti „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” jogcímre
történő pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta a
napirendet, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szivárvány óvoda és Bölcsőde óvodai
kapacitásbővítése céljából benyújtja pályázatát, melyből egy 25 férőhelyes új csoportszobát
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fog kialakítani a meglévő óvoda épület kibővítésével és a kötelező eszközök beszerzésével. A
projekt összértéke 27.936.367 Ft. A támogatás intenzitása 95%.
A beruházás költsége:
27.936.367 Ft
A igényelt támogatás:
26.539.548 Ft
Az önerő:
1.396.819 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a 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.
57/2015. (III. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szivárvány óvoda és Bölcsőde óvodai
kapacitásbővítése céljából benyújtja pályázatát, melyből egy 25 férőhelyes új
csoportszobát fog kialakítani a meglévő óvoda épület kibővítésével és a kötelező
eszközök beszerzésével. A projekt összértéke 27.936.367 Ft. A támogatás intenzitása
95%.
A beruházás költsége:
A igényelt támogatás:
Az önerő:

27.936.367 Ft
26.539.548 Ft
1.396.819 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy az Ady E. utcán
helyezzenek ki 30-as sebességkorlátozó táblát. Ennek semmi akadálya nincs, miután
önkormányzati útról van szó. Kihelyezik a táblát. A zebrák létesítésével kapcsolatosan
elmondja, hogy bejárták a helyszíneket, ismerve a tervezőt, véleménye szerint alapos munkát
végez. A kerékpárút most még nincs átadva, segítséget kértek a tervezőtől abban, hogy
készítsen forgalomszabályozási tervet, mert elég balesetveszélyes a közlekedés. Segítséget
nyújt, ingyen elkészíti a tervet. Kérik a kivitelezőt, hogy annak megfelelően szabályozzák a
forgalmat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kerékpárút kivitelezése nem áll túl jól. A
határnál újra kellene terveztetni, járulékos beruházást eszközölni. 300 m kerékpárút
megépítése 300 M Ft-ba kerülne. Augusztus 31-re be kell fejezni a beruházást, ha nem
történik meg, az Unió minden pénzt vissza fog kérni. Azon dolgozik a stáb, hogy a pénzt
előteremtsék.
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Bizottsági ülésen felvetődött még a fásítással kapcsolatos probléma, hogy sok fa kiszáradt.
Megbeszélik a pótlásokat.

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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