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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-én –
szerda – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás képviselő

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. 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 a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 14/2005.
(IV. 21.) BVKt rendelet módosításáról
4. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Pedagógiai
Programjának véleményezésére
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6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóra
7. Különfélék

Elfogadott 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
3. Előterjesztés a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
14/2005. (IV. 21.) BVKt rendelet módosításáról
4. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Pedagógiai
Programjának véleményezésére
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóra
7. Különfélék

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 írásban megkapták, kéri tegyék
fel esetleges kérdéseiket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 5.
pontjáról kér tájékoztatást.
Zsilinyi László képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 8. pontjával kapcsolatosan
kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Az 5. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a Hajdú-Bihar
Megyei Integrált Területi program elkészítésének egyeztető megbeszélésén vett részt, a
beadott tervekkel kapcsolatosan sor került egy pontosításra. Megtudhatták mik azok a
tevékenységi körök, amiket 100 %-ban támogatnak, mik azok, amihez önerőre van szükség.
Minden település képviselőivel egyeztettek. Egy program került ki, a raklap és ládagyártás, a
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támogatás csak 60 %-os lett volna, egyelőre nem kérik. A 8. ponttal kapcsolatosan elmondja,
hogy az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatosan is beszélgettek. Nem jutottak eredményre.
Azt javasolta, fogjanak össze, az iskolabusz szállítsa a gyerekeket iskolába, szálljon be a
KLIK is a költségekbe. Az Igazgató Asszony nincs felhatalmazva, olyan olcsón nem tudnak
szállítani, mint a Volán. Az Államtitkár Asszonnyal is beszélt az ügyben, de semmi nem
történt, e-mailt fog küldeni részére.
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. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
76/2015. (IV. 29.) 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:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. április 29.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Pillanatnyilag
rentábilis a gazdálkodás, nincsenek olyan gondok, hogy határidőre ne tudnának számlát
fizetni. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. 04. 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
77/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. 04. 29.
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3. Előterjesztés a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
14/2005. (IV. 21.) BVKt rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták az előterjesztést, a rendelet-tervezetet mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a rendelet
elfogadását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A rendelet módosítását a település új szociális rendeletének
februári elfogadása indokolta, célszerű új rendelet megalkotása.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a képviselőtestület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló rendelet-tervezetet.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, 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,
valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A polgármesterre átruházott hatáskörök
(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi feladat-és hatásköröket:
a) a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek
b) a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozatalát, valamint az azt követő
szerződéskötést
c) a köztemetéssel kapcsolatos ügyeket
d) a kivételes méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyeket
e) a díszsírhellyel kapcsolatos ügyeket
f) szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyeket.”
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(2) A polgármester átadja:
a) a díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet, emlékplakettet
b) a „Pro urbe” emlékplakettet,
c) az önkormányzat által alapított egyéb díjakat, elismeréseket
(3) A polgármester közterület-használati hozzájárulást ad a tulajdonos Biharkeresztes
Város Önkormányzata nevében.
(4) A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a települési támogatással kapcsolatos ügyeket.

2. §
A bizottságokra átruházott hatáskörök
(1) A Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra az alábbi feladat-és
hatásköröket ruházza át:
a) a lakáscélú támogatás iránti ügyeket
b) amennyiben a pályázati idő rövidsége miatt a képviselő-testület ülését nem
lehet összehívni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult a
pályázat benyújtásáról és önrész mértékéről dönteni
c) ellátja a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottság feladatát,
amennyiben jogszabály vagy a képviselő-testület nem rendelkezik más
összetételű bizottságról
(2) A Képviselő-testület a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságra az
alábbi feladat-és hatásköröket ruházza át:
a)

a térítési díj elengedésével, mérséklésével kapcsolatos ügyeket.

3. §
Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a hatályát veszti a
14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Biharkeresztes, 2015. április hó 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kötelezettségüknek
tesznek eleget a beszámoló elfogadásával, minden évben meg kell küldeni a jelentést.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a
beszámoló elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag az előző évhez képest semmi változás nem
történt, reméli, az Arad utca sarkán lévő épületet fel tudják újítani, és eggyel több lehetősége
lesz az önkormányzatnak. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államtól, a
Kormány 1449/2011. (XII.22.) határozata alapján térítésmentesen átvett ingatlanok
(Biharkeresztes 467 hrsz-Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz-Kossuth u. 32., 744 hrsz-Kölcsei u. 19.,
953 hrsz-Kossuth u. 41.) 2014. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 20.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
78/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar
Államtól, a Kormány 1449/2011. (XII.22.) határozata alapján térítésmentesen átvett
ingatlanok (Biharkeresztes 467 hrsz-Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz-Kossuth u. 32., 744
hrsz-Kölcsei u. 19., 953 hrsz-Kossuth u. 41.) 2014. évi felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 20.

5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Pedagógiai
Programjának véleményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. Az
átszervezések miatt kerül sor a Pedagógiai Program módosítására. A hatályos
jogszabályokhoz igazították, aktualizálták, kiszedték a középiskolára vonatkozó és az elavult
részeket. A program sem a fenntartóra, sem a működtetőre plusz terheket nem ró, kötelező
elemek vannak beépítve, ehhez kérik a támogatást.
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Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A véleményezés az eljárás
része, jogszabályi kötelezettség.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját megismerte, s azt az intézményvezető
részére jóváhagyásra javasolja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
79/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját megismerte, s azt az
intézményvezető részére jóváhagyásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. április 29.

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóra
Barabás Ferenc polgármester: Mindét nemzetiségi önkormányzat elnöke megküldte a
beszámolóját. Bizottságok nem tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László képviselő: Véleménye szerint a beszámolónál illő lenne a nemzetiségi
önkormányzat képviselőinek jelen lenni. A beszámoló tartalmáról elmondja, hogy a roma
nemzetiségi önkormányzat elnöke megtisztelhetné a képviselő-testület azzal, hogy olyan
formátumban és helyesírási hibák nélkül küldi meg, ami tárgyalási alapot képez.
Dani Béla képviselő: A román nemzetiségi önkormányzat beszámolója több helyen is említi
az iskola támogatását, melyet e helyről is megköszön, illetve az iskolával való
együttműködést mindkét nemzetiségi önkormányzatnak köszöni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A mai napon került kiküldésre a beszámoló, április 14én került kézbesítésre a felkérő. A román nemzetiségi önkormányzat elnöke hétfőn e-mailben
küldte meg a beszámolót, kérte a segítségét kiegészítésre, melyet megtett. Telefonon felhívta
a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, miután tőle nem érkezett meg a beszámoló, aki ma
hozta be a beszámolót, amely beszkennelésre került. A roma önkormányzat elnöke elmondta,
hogy nem bontotta ki a felkérő levelet, ezért nem küldte meg időben a beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Egyébként minden adminisztrációs és jogi segítséget nyújt a
hivatal számukra.
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Harsányi Csaba képviselő: Tényleg mindig azonnal segítenek nekik, elvárható lenne, hogy
visszafelé is működjön a dolog.
Barabás Ferenc polgármester: A román nemzetiségi önkormányzat tényleg nagyon jó
kapcsolatot tart, minden programra meghívják, ha elképzelésük, programjuk van, minden
alkalommal megkeresik, egyeztetnek, csak elismeréssel tartozik a román önkormányzat felé.
A rendelkezésükre álló minimális összeget nagyon ésszerűen használják fel, tényleg a
közösségi rendezvényekre. Biharkeresztes hírnevét is öregbítik, több település rendezvényén
vesznek részt saját költségükön.
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
80/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi
Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. április 29.

7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés építészmérnök és építésztervezői szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: A Képviselő-testület április eleji testületi ülés alkalmával
határozott arról, hogy az esedékes településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosításának lebonyolítását Kótai Csaba főépítészre bízza. A Főépítész Úrral a tárgyalások
megtörténtek, melynek eredményeképpen megszületett a építészmérnöki és építésztervezői
szerződés tervezete.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Két módosítás szükségeltetik, az egyik érinti a helyi építési
szabályzat módosítását, melyet rövidített eljárás keretében két szakaszon keresztül lehet
megvalósítani, ezt a Főépítész szakaszonként 120.000 Ft-ért, azaz 240.000 + ÁFA összegért
tudja elvállalni, itt ez az összeg magába foglalja a tervezői feladatok ellátását is. Ez a
módosítás a korábban tárgyalt óvoda kapacitásbővítés miatt szükséges. A másik módosítást
pedig a szintén tárgyalt vágóhíd nevű ingatlan értékesítése tette szükségessé. Ez a módosítás a
településrendezési tervet érinti, melyet teljes eljárás keretében lehet kizárólag elvégezni,
amely három szakaszból áll, és itt is a főépítész szakaszonként 120.000 Ft + ÁFA-ért végzi a
főépítészi feladatot.
Zsilinyi László képviselő: Egy összegben, vagy részletekben van rá pénz?
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Barabás Ferenc polgármester: Elő tudják teremteni az összeget. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, a Kótai Csaba építészmérnökkel kötendő megbízási- és tervezési szerződések
aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
81/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, a Kótai Csaba építészmérnökkel kötendő megbízási- és
tervezési szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Szóbeli előterjesztés a Kölcsey Ferenc Gimnázium kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: A Kölcsey Ferenc Gimnázium kérelemmel fordult az
önkormányzathoz.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti a kérelmet. Biharkeresztesen
tagintézményként működtetne esti tagozatos gimnáziumot. Azt is biztosítaná, hogy, akik még
nem érettségiztek le, lehetőséget kaphatnának. A gimnázium tanárai ez által munkához
jutnának. A gimnáziumnak 13 településen van tagintézménye. A 2015/16-os tanévre kérik,
hogy adjanak bérbe tantermet esti oktatás igénybevételéhez.
Barabás Ferenc polgármester: Miután nem zavarná a nappali oktatást, és bérleti díjat
fizetnének az általános iskola épületében levő tantermekért, támogatja a kérelmet.
Dani Béla Péter képviselő, igazgató: Az önkormányzathoz irányította a kérelmezőket,
természetesen nem zárkóznak el a lehetőségtől.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Hány ember lenne, aki részt venne az esti
oktatásban, felmérést készítettek?
Zsilinyi László képviselő: A gimnáziumban volt levelező tagozat, egyre kevesebben jártak, a
munkahelyek korábban támogatták, soknak nem volt kitartása. Ha beindulna, elég erőteljes
propagandát kellene folytatni. Komádiban is megszűnő félben van az ilyen tagozat. Jó lenne,
ha bázis lenne, egyetért, támogatja a bérbeadást.
Barabás Ferenc polgármester: Ami segítséget megadhat az önkormányzat, azt megadják. Ha a
gazdaság erősödik, lesznek lehetőségek. A terem bérbeadásáról igazgató úr és a pedagógusok
bevonásával kíván tárgyalni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Gimnázium
kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
épületében, tagintézmény létrehozása érdekében, az iskola igazgatójának bevonásával
felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 12. és folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
82/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Gimnázium
kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola épületében, tagintézmény létrehozása érdekében, az iskola igazgatójának
bevonásával felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 12. és folyamatos

K/3. Előterjesztés az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített
beszámolójának elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Minden évben előterjesztésre kerül a társaság beszámolója. Mivel kérdés, hozzászólás nem
érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Alföld Szakképző
Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolója” című
előterjesztést és a 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. § alapján az alábbiak szerint dönt:
Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. április 29.
2.

A Képviselő-testület felkéri Barabás Ferenc polgármestert, hogy az Önkormányzat
álláspontját képviselje az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
a társaság soron következő ülése
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

83/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Alföld
Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi
egyszerűsített beszámolója” című előterjesztést és a 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §
alapján az alábbiak szerint dönt:
Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi
beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. április 29.
2.

A Képviselő-testület felkéri Barabás Ferenc polgármestert, hogy az Önkormányzat
álláspontját képviselje az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
a társaság soron következő ülése

K/4. Előterjesztés 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása céljából nyújtott támogatás igénylésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári étkeztetésének
állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi összege
440 forint.
Biharkeresztesen az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Biharkeresztes a hátrányos helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így a rászoruló
gyermekek 55 %-a után önerő nélkül igényel támogatást.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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84/2015. (IV. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári
étkeztetésének állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Biharkeresztesen az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Biharkeresztes a hátrányos helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így a
rászoruló gyermekek 55 %-a után önerő nélkül igényel támogatást.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/5. Felvetések
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Kérésük lenne az óvoda részéről, igaz sok fa van
az udvaron, de csak a fele egészséges, 2-3 homokozó van, ahol semmi árnyékoló nincs. Az
asztalos műhelyben tető-árnyékolót lehetne-e készíteni?
Barabás Ferenc polgármester: Beszélni fognak róla, mit tehetnek az ügyben.

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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