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Pályázat benyújtásáról a „Szociális AgrárgazdálkodásiSzociális Földprogramok megvalósításának támogatása”-ra
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szerződés aláírásra
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közlekedő autóbusz járat nyári szünetben való
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„Szociális földprogramok megvalósítása támogatása” című
SZOC-AP-15 kódszámú pályázat megvalósításához a
Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
való együttműködési megállapodás megkötéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 11-én – hétfő
– 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
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 a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
3. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-AP-15) a Emberi Erőforrások
Minisztériumához
4. Előterjesztés az „harminc fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
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5. 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 a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014.
(III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
3. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-AP-15) a Emberi
Erőforrások Minisztériumához
4. Előterjesztés az „harminc fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

5. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014.
(III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk együttes bizottsági ülésen tárgyalta
az előerjesztést. Elfogadásra javasolják a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről
szóló rendelet módosítását.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal támogatja
az rendelet-tervezet elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a szociális
földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet
módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 5/2014. (III. 26.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális
Földprogram című pályázat (kódja: SZOC-AP-15) alapján Biharkeresztes városban
megvalósuló szociális földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és
bonyolítására.”

2. §
A rendelet 2.§ (3) c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ c A program működtetésének adminisztratív teendőit a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói látják el.”
3.§
A rendelet 4.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §
A támogatási szerződés
A résztvevők kiválasztását követően megkötésre kerülnek a támogatási szerződések, melynek
mintája a következő:
Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészt
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Biharkeresztes Város Önkormányzata (pályázó neve) székhely címe: 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57., adószám: 15728403-2-09, képviselő neve: Barabás Ferenc, mint Támogató
(a továbbiakban Támogató),
másrészt
kedvezményezett
neve:……………………………………………………..…
an:
…………..…………….………….………, szig. szám: …………………………., állandó lakcím:
………………………………………………………………..…,
mint
Kedvezményezett
(a
továbbiakban Kedvezményezett) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint:
1.
Kedvezményezett vállalja, hogy részt vesz a Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális
földprogram
2.Komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojektjében.
2.

A Kedvezményezettel egy háztartásban élő, támogatásban részesülő családtagok:

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

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

3.

Támogató kötelezettségei

3.1. Támogató külön térítés nélkül vállalja a tájékoztató megszervezését, biztosítja a
tájékoztató megtartásához szükséges helyszínt, szakember(eke)t, technikai hátteret.
3.2. Támogató külön térítés nélkül vállalja szakképzett mentor, szakmai felügyelet
biztosítását Kedvezményezett számára.
3.3. Támogató vállalja az 1. pontban meghatározott alprojekt keretében elnyert
mezőgazdasághoz kapcsolódó javaknak Kedvezményezett részére történő átadását.
3.4. Támogató külön térítés nélkül vállalja jelen szerződéshez kapcsolódó szervezési,
adminisztratív és pénzügyi tevékenység ellátását.
3.5. Támogató külön térítés nélkül vállalja a tulajdonában, vagy tartós bérletében álló
földtulajdon őrzését.
3.6. Támogató külön térítés nélkül vállalja a nyertes pályázatában megfogalmazott
növénytermesztéshez/állattenyésztéshez/stb. szükséges eszközök, anyagok, áruk, stb.
beszerzését és Kedvezményezett részére előre egyeztetett időpontban történő átadását.
3.7. Az eszközök, anyagok, áruk, vetőmagok, növények, élő állatok, tápok, stb. átvételére
Kedvezményezett, vagy meghatalmazottja jogosult. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell
felvenni, melyet Felek aláírásukkal látnak el.
3.8. Támogató vállalja, hogy a tulajdonában levő, jelen projekt megvalósulását elősegítő
eszközöket, berendezéseket, gépeket Kedvezményezett részére külön térítés nélkül
rendelkezésre bocsátja, azok használatáról a 3.1 és a 3.2. pontban megfogalmazottak szerint
tájékoztatót tart. A nem rendeltetésszerű használatból származó sérülések javításának
költsége Kedvezményezettet terheli.
4.

Kedvezményezett kötelezettségei

4.1. Kedvezményezett köteles a Támogató által szervezett tájékoztató(k)on részt venni.
4.2. Kedvezményezett köteles a pályázatban megfogalmazott célok érdekében a jó gazda
gondosságával eljárni.
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4.3. Kedvezményezett köteles a rá bízott javakat megőrizni, azok állagát fenntartani.
4.4. Kedvezményezett köteles a projektet oly módon megvalósítani, hogy az abból
származó előnyök lehetőség szerint biztosítsák Kedvezményezett és a 2. pontban
meghatározott természetes személyek hosszú távú megélhetését.
4.5. Kedvezményezett köteles a növény- és állat- és élelmezés-egészségügyi szabályok
betartására.
4.6. Kedvezményezett köteles a szakértő(k) által javasolt termelési/tenyésztési technológiát
betartani.
4.7. Kedvezményezett köteles a megtermelt javakat saját célra felhasználni.
5.
Támogató képviselője jogosult a szerződésben foglalt kötelezettségeket ellenőrizni.
6.
Ha a Kedvezményezett valamilyen előre nem látható okból nem tudja vállalni a
szerződés teljesítését, azt az ok keletkezésétől számított 8 munkanapon belül jeleznie kell a
Támogató felé. A Támogató az általa biztosított javakat visszaveszi, és más
kedvezményezettnél helyezi el. Ebben az esetben ellenszolgáltatásra Kedvezményezett nem
tarthat igényt.
7.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti
tevékenységet nem megfelelőn végzi, vagy program folytatásából kilép, vagy a szerződében
foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, a programból kizárható és
kártérítési kötelezettséggel tartozik.
8.
A programból kizárt Kedvezményezett köteles megtéríteni a felhasznált anyag
ellenértékét.
9.
Amennyiben a program megvalósítása olyan ok miatt hiúsul meg, amely egyik Fél
számára sem róható fel (vis maior), Felek egymással szemben semmiféle igényt nem
támasztanak.
10.
A Felek a szerződés során kötelesek mindenben együttműködni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
11.
Jelen szerződést 2 számozott oldalból áll, melyet Felek mint akaratukkal mindenben
megegyezőt előzetes értelmezés után 2 példányban aláírnak.
Biharkeresztes, 2015……………………………………..……
……………………………………………….....
…..………………………………………….
Támogató

Kedvezményezett „

4.§
A rendelet 7. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7. §

A program költségvetése, önerő biztosítása
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Biharkeresztes Város Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott „Szociális
Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogramok megvalósításának támogatása” (kódja: SZOCAP-15). szociális földprogram pályázatban foglaltak végrehajtását az alábbiak szerint
vállalja:
A pályázat összköltsége:
A pályázaton igényelt támogatás az összköltség 100 %-a, azaz
A pályázathoz szükséges önerő az összköltség 0 %-a, azaz:

1. 095. 720 Ft
1. 095.720 Ft
0 Ft”

5. §
Záró rendelkezések

E rendelet 2015. május 11-én 15:30 órakor lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. május 11. napján 15: 00 órakor.

Dr. Juhász Marica
jegyző

2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk együttes bizottsági ülésen tárgyalta
az előerjesztést. Elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §
(1) bekezdésében, 26. §-ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó
jogforrásait is - az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) az alábbi 12/A. § -al egészül ki:
Szociális földprogram
12/A.§
(1)

(2)

(3)

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók
részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális
földprogram célja:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő
háztartások szociális földprogramba történő bekapcsolása jövedelemszerző
képességük növelésével,
b) a munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos
helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre nevelés,
d) a munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel,
szemléletmód, formálása,
e) szerepvállas az aktív szociálpolitikai rendszerben.
A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki
döntésre jogosult az ellátás megállapításának és megszüntetésének
vonatkozásában.
A szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) fogalakoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) nyugdíjasok
e) álláskereső, vagy regisztrált munkanélküli vagy
f) olyan megváltozott munkaképességű, akinek az egészségi állapota a
programban való részvételt lehetővé teszi, és
g) mezőgazdasági termelésre alkalmas földterülettel, és kisállattartásra alkalmas
épülettel rendelkezik
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

h) a szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy
személy vehet részt.
A szociális földprogramban résztvevők (továbbiakban támogatottak) támogatási
szerződés megkötésével vállalhatják a részvételt.
A szociális földprogramban való részvételről a Köznevelési, Művelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmény véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.
A döntést követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor a támogatottal.
A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem
ruházható.
A támogatott köteles:
a) a használatba adott földet művelni (gyommentesítés, kártevők elleni
védekezés)
b) a terményt időben betakarítani.
Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási
szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képviselő-testület a
megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a
támogatott a programban való részvételből 1 év időtartamra kizárásra kerül.

2. §
Ez a rendelet 2015. május 11. 15:30 órakor lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. 05. 11. 15:00 órakor.
Dr. Juhász Marica
jegyző

3. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-AP-15) a Emberi
Erőforrások Minisztériumához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot.
9

Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen felvetették kérdésként, hogyan működik a
szociális földprogram. A 2014-es még most indult, már vannak tapasztalatok. Ha összegezni
kellene, azt tudná mondani, hogy elsősorban az idősebb emberek azok, akiket érdemes
bevonni a programba. Lelkiismeretesen csinálják, nem mondja, hogy a fiatalok között
egyáltalán nincs olyan. Most a hozzáállásukat látva, biztosan lesz olyan, akit nem tudnak
bevonni. Egy értékesítő szövetkezetnek már tagja vagyunk. Egy másik értékesítő szövetkezet
alakult, Szentpéterszeg kezdeményezésére, Berettyóújfaluban fognak szociális boltot
működtetni, ez is egy lehetőség lesz.
Zsilinyi László képviselő: Az ellenőrzés hogyan történik? Vannak szankciók?
Barabás Ferenc polgármester: Igazából nem lehet szankcionálni. Pesti István a szakmai
tanácsadást látja el, ellenőrizhet is. A szociális irodán dolgozó kolléganők is, és a BESZI
munkatársai ellenőrizhetnek. Beszéltek róla ebben az évben még szigorúbban kell ellenőrizni.
Van, akit be akartak vonni, de közfoglalkoztatásban vesz részt, és az a kifogása, hogy a kertjét
nincs ideje gondozni. Támogatja a pályázat benyújtását. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi
Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális
Földprogramok megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15) című pályázati
felhívásra 1 095 720 Ft elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem
szükséges.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 11.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
90/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Emberi Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Szociális AgrárgazdálkodásiSzociális Földprogramok megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15) című
pályázati felhívásra 1 095 720 Ft elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati
önrész nem szükséges.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 11.
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4. Előterjesztés a „harminc fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Több embernek lejárt a foglalkoztatás, az önkormányzat
döntheti el, hol alkalmazza. A nemzetiségi önkormányzattal mindig egyeztetni szoktak.
Ügyvezető úrral és elnök úrral egyeztetnek, azokat foglalkoztatják, aki akar dolgozni, és nem
csak pénzt keresni. 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:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja igényét a megyei kormányhivatal munkaügyi
szakigazgatási szervei által a vonatkozó jogszabály alapján meghirdetett huzamosabb idejű
közfoglalkoztatási program támogatására.
A támogatásból 2 fő portás 2015. 05. 15-tól 2015. 08. 30-ig, 2 fő udvaros 2015. 05. 15-tól 2015.
08. 30-ig, 3 fő egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglalkozású 2015. 05. 15tól 2015. 08. 30-ig, 2 fő adminisztrátor, 6 fő köztisztasági munkás 2015. 05. 15-tól 2015. 08. 30ig, 1 fő munkavezető 2015. 07. 02-tól 2015. 08. 30-ig, 14 fő köztisztasági munkás 2015. 07. 02tól 2015. 08. 30-ig történő 8 órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.402.976 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
5.922.402 Ft.
Beruházási és dologi költség önereje:
1.480.574 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 költségvetésében a
szociális kiadások 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.
91/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata benyújtja igényét a megyei kormányhivatal
munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó jogszabály alapján meghirdetett
huzamosabb idejű közfoglalkoztatási program támogatására.
A támogatásból 2 fő portás 2015. 05. 15-tól 2015. 08. 30-ig, 2 fő udvaros 2015. 05. 15tól 2015. 08. 30-ig, 3 fő egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási
foglalkozású 2015. 05. 15-tól 2015. 08. 30-ig, 2 fő adminisztrátor, 6 fő köztisztasági
munkás 2015. 05. 15-tól 2015. 08. 30-ig, 1 fő munkavezető 2015. 07. 02-tól 2015. 08.
30-ig, 14 fő köztisztasági munkás 2015. 07. 02-tól 2015. 08. 30-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
7.402.976 Ft.
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség)
5.922.402 Ft.
Beruházási és dologi költség önereje:
1.480.574 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
költségvetésében a szociális kiadások terhére biztosítja.
Felelős: __ Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5. Különfélék
K/1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tartozó Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde épületek napelem beruházásához kapcsolódó közbeszerzés eredményéről
és önerő vállalásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás köznevelési bizottság tagja: Bizottságuk együttes bizottsági ülésen tárgyalta
az előerjesztést. Elfogadásra javasolják az előerjesztés 1., 2/A., 3. határozati javaslatát.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
szintén az 1., 2/A., 3. határozati javaslat elfogadásával ért egyet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az 1.,
2/A., 3. határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 1. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
fotovoltaikus rendszerének kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság által
bemutatott eredményét megismerte, amely alapján az alábbi döntéseket hozza meg.
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló törvény
alapján „Napelemes rendszer telepítése Szivárvány Óvoda épületére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban:
I. Dönt arról, hogy a Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően
- az Alternatív Zöldenergia Kft.
- a Sundepo Energy Kft.
ajánlattevők ajánlata érvényes és ajánlattevők alkalmasak a közbeszerzés alapján kötendő
szerződés teljesítésére.
II. Dönt arról, hogy a Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat bírálati szempontja alapján az eljárás nyertese a
Sundepo Energy Kft.
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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92/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde fotovoltaikus rendszerének kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás
Bírálóbizottság által bemutatott eredményét megismerte, amely alapján az alábbi
döntéseket hozza meg.
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló törvény
alapján „Napelemes rendszer telepítése Szivárvány Óvoda épületére” tárgyú
közbeszerzési eljárásban:
I. Dönt arról, hogy a Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően
- az Alternatív Zöldenergia Kft.
- a Sundepo Energy Kft.
ajánlattevők ajánlata érvényes és ajánlattevők alkalmasak a közbeszerzés alapján
kötendő szerződés teljesítésére.
II. Dönt arról, hogy a Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat bírálati szempontja
alapján az eljárás nyertese a Sundepo Energy Kft.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: A projekt megvalósításához az önerőt az önkormányzat
biztosítja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 2/A.
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése
Szivárvány Óvoda épületére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye alapján megállapította,
hogy a támogató okiratban foglalt támogatási összeg (35.473.821,- Ft) és a közbeszerzési
eljárás, valamint a projekthez kapcsolódó egyéb szerződések vállalási díja alapján összesített
projektköltség (44 046 320,- Ft) között 8 572 499,- Ft eltérés mutatkozik. Ennek megfelelően:
Dönt arról, hogy a projektet a szükséges felmerült 8 572 499,- Ft önerő tudatában
megvalósítja, a szükséges önerő összegét egyéb forrásból biztosítja Biharkeresztes Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
93/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napelemes rendszer
telepítése Szivárvány Óvoda épületére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye
alapján megállapította, hogy a támogató okiratban foglalt támogatási összeg
(35.473.821,- Ft) és a közbeszerzési eljárás, valamint a projekthez kapcsolódó egyéb
szerződések vállalási díja alapján összesített projektköltség (44 046 320,- Ft) között
8 572 499,- Ft eltérés mutatkozik. Ennek megfelelően:
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Dönt arról, hogy a projektet a szükséges felmerült 8 572 499,- Ft önerő tudatában
megvalósítja, a szükséges önerő összegét egyéb forrásból biztosítja Biharkeresztes
Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 30.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 3. határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bírálóbizottság szakvéleménye,
valamint az önerő finanszírozásának kiválasztása alapján felhatalmazza a polgármestert a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fotovoltaikus rendszerének kialakítására vonatkozó, a
Sundepo Energy Kft.-vel kötendő kivitelezési szerződés aláírásra.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
94/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bírálóbizottság
szakvéleménye, valamint az önerő finanszírozásának kiválasztása alapján
felhatalmazza a polgármestert a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fotovoltaikus
rendszerének kialakítására vonatkozó, a Sundepo Energy Kft.-vel kötendő kivitelezési
szerződés aláírásra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 15.

K/2. Szóbeli előterjesztés a Biharkeresztesről Mezőpeterden át Berettyóújfaluba
közlekedő autóbusz járat nyári szünetben való közlekedtetésére vonatkozó
lakossági kezdeményezésről
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresték a lakosság
részéről azzal kapcsolatosan, hogy a Volán a Berettyóújfaluba Mezőpeterden át közlekedő
autóbusz járatot ne szüneteltesse, a nyár folyamán is közlekedjen. Ne csak iskolai tanítási
időszakban. Nagyon sokan használják, akik kórházba, vagy ügyet intézni utaznak
Berettyóújfaluba, amióta ott nincs helyi járat. A vasútállomástól nagyon messze van a kórház.
A biharkeresztesiek és a mezőpeterdiek számára fontos lenne, hogy közlekedjen a járat.
Elkezdte a tárgyalásokat, most Miskolcon van az összevont Volán vállalatok központja. Úgy
gondolja, hatásosabb lenne, ha a levél mellett lenne egy testületi határozat is, amiben
felhatalmazzák, járjon el az ügyben, hogy közlekedjen a buszjárat. Aláírás gyűjtés is indult
Biharkeresztesen ennek érdekében.
Nagy Zsoltné bizottsági tag: Örül, hogy a tömegközlekedés szóba kerül, nekik is vannak ilyen
problémáik. Kéri, hogy azok a távolsági buszok is álljanak meg a a berettyóújfalui
vasútállomásnál, amelyek ott közlekednek. Felfoghatatlan, hogy nem állnak meg, ez a
szempont is legyen képviselve, sok embernek jelenthet sok problémát. Berettyóújfaluban a
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távolsági buszok, ha nem is kanyarodnak az épület elé, akkor is nagyon fontos lenne, hogy
megálljanak.
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag: A biharkeresztesi járat útvonalát meg kellene
hosszabbítani a központtól a kórházig naponta legalább egyszer, és egyszer vissza. Az is teher
a betegeknek, időseknek, hogy a buszmegállótól, a kórházig eljussanak. Megszűntek a helyi
járatok, ez nagy probléma. Más településről van olyan járat, amelyik kimegy a kórházhoz.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a lakosság
kezdeményezését a Biharkeresztesről Mezőpeterden át Berettyóújfaluba közlekedő autóbusz
járat nyári szünetben való közlekedtetésére vonatkozó kérés ügyében.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt-nél az ügyben járjon el.
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.
95/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a lakosság
kezdeményezését a Biharkeresztesről Mezőpeterden át Berettyóújfaluba közlekedő
autóbusz járat nyári szünetben való közlekedtetésére vonatkozó kérés ügyében.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt-nél az ügyben járjon el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/3. Előterjesztés a „Szociális földprogramok megvalósítása támogatása” című SZOCAP-15 kódszámú pályázat megvalósításához a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
szociális földprogram megvalósításához szükséges az együttműködési megállapodás
megkötése. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával az Emberi Erőforrások
Minisztériumához benyújtott „Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogramok
megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15) című pályázati felhívás
megvalósítására.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem
szükséges.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 11.
15

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
96/2015. (V. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
együttműködési
megállapodást köt Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával az
Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott „Szociális AgrárgazdálkodásiSzociális Földprogramok megvalósításának támogatása” (kódja: SZOC-AP-15) című
pályázati felhívás megvalósítására.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati
önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 11.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a Képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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