BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. MÁJUS 28-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
12/2015. (V. 29.) önkormányzati
rendelet
13/2015. (V. 29.) önkormányzati
rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
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lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetésének módosításáról
a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi zárszámadásáról
belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadásáról
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról
a 184/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozat hatályon
kívül helyezéséről
a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
2014. évi beszámolójának elfogadásáról
a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
a kiegészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről
a Településrendezési terv módosításához szükséges
tervezői szerződés megkötéséről - 4K STÚDIÓ Tervező,
beruházó és Szolgáltató Kft-vel
Dani Béla Péter igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére
irányuló pályázatának támogatásáról
Kovácsné Kulcsár Judit igazgatóhelyettesi munkakör
betöltésére irányuló pályázatának támogatásáról
a 091/15 helyrajzi számú -„Garabuczi major” hivatalos
nevének megállapításáról
„két fő közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
„hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Református
Egyházközség pályázatához
Pályázat benyújtásáról az óvoda konyhájának fejlesztése
céljából
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Határozatok:
97/2015. (V. 28.) BVKt határozat
98/2015. (V. 28.) BVKt határozat
99/2015. (V. 28.) BVKt határozat
100/2015. (V. 28.) BVKt határozat
101/2015. (V. 28.) BVKt határozat
102/2015. (V. 28.) BVKt határozat
103/2015. (V. 28.) BVKt határozat
104/2015. (V. 28.) BVKt határozat
105/2015. (V. 28.) BVKt határozat
106/2015. (V. 28.) BVKt határozat
107/2015. (V. 28.) BVKt határozat
108/2015. (V. 28.) BVKt határozat

109/2015. (V. 28.) BVKt határozat
110/2015. (V. 28.) BVKt határozat
111/2015. (V. 28.) BVKt határozat
112/2015. (V. 28.) BVKt határozat
113/2015. (V. 28.) BVKt határozat
114/2015. (V. 28.) BVKt határozat
115/2015. (V. 28.) BVKt határozat
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Z1
D1
D1
Z1
Z1
Z1
C2
C1
K8

J1
J1
Z1
A15
A15
Z1
A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-án –
csütörtök – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Ary Zsolt ügyvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Dr. Zsadányi Zsolt
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1.
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2.

Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről

3.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
4.
Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi
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5.
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
6.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
7.
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
8.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
9.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági
jelentésének elfogadására
10.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
11.

Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra

12.
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
13.
Előterjesztés Településrendezési terv módosításához szükséges tervezői szerződés
elfogadásához
14.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi
pályázatának véleményezésére
15.
Előterjesztés Garabuczi Zoltán Biharkeresztes külterület 091/15 hrsz. alatti ingatlan
elnevezésének kérelmére
16.
Előterjesztés a „két fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
17.
Előterjesztés a „hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
18.

Különfélék

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1.

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2.

Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről

3.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
4.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
5.
Előterjesztés
Biharkeresztesi
Közös
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Önkormányzati

Hivatal

2014.

6.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
7.
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
8.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
9.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
10.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
11.

Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra

12.
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
13.
Előterjesztés Településrendezési terv módosításához szükséges tervezői szerződés
elfogadásához
14.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi
pályázatának véleményezésére
15.
Előterjesztés Garabuczi Zoltán Biharkeresztes külterület 091/15 hrsz. alatti
ingatlan elnevezésének kérelmére
16.
Előterjesztés a „két fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
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17.
Előterjesztés a „hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
18.

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 előerjesztést a képviselők megkapták. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan.
Dani Béla Péter képviselő: A két ülés között polgármesteri jelentés 2. és 6. pontjával
kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A postával kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket: Béres
Sándor területi vezetővel azért kellett kezdeményezni a megbeszélést, mert olyan állapotok
alakultak ki, hogy a lakosság felháborodott, nagyon hosszú a várakozási idő, van amikor fél
órát is várni kell, hogy egy postai küldeményt fel tudjanak adni. A területi vezető tiltakozott,
mondván, biztosan félre informálták. A beszélgetés során kirajzolódott, mi okozza a
várakozást. Folyamatosan új emberek kerülnek a postára, akiknek be kell tanulni a munkát, a
másik probléma az, hogy a határon túlról érkezők nagy szeretettel veszik igénybe a
szolgáltatást. Több küldeményt szeretnének feladni egyszerre, amit összegyűjtenek, nem
mindenki beszéli a magyar nyelvet, az ajánlott feladóvevény kitöltése is nehézséget okoz.
Elismerte végül a problémát, 3 hetet kért a kezelésére. Többször járt a postán, amikor
odament tényleg nem volt túlzsúfoltság, de az információi szerint nem történt lényeges
változás. Jövő héten letelik a 3 hét, konkrét intézkedéseket fog kérni. Biharkeresztesen
folyamatos a munkaerőhiány a postán, nem jelentkeznek az emberek. Pedig érettségivel, ha
valaki betanul, tudnák foglalkoztatni. Kérte a területi igazgatót, hogy küldjék át a felhívást,
közzé tudják tenni a honlapon, újságon keresztül, a munkanélkülieket tudnák tájékoztatni, de
a mai napig nem érkezett meg a felhívás. Információja szerinti nem a biharkeresztesi emberek
a hibásak abban, hogy munkaerőhiány van a postán. Elfogadják, hogy a posta egy
nyereségérdekelt szerv, de azt nem, hogy egyéb tevékenységet az alaptevékenység rovására
végezzen. Amennyiben ebben nem lesz változás, magasabb szinteken is kérni fogja a
probléma kezelését. Nem a 4200 fő lakoshoz kell viszonyítani az alkalmazottak számát, a
határon túlról is nagyon sokan jönnek. A jövő héten keresni fogja a területi igazgatót, mert
változás nem történt.
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű közgyűlésén több döntés született, hosszú és elég
viharos közgyűlés volt. 1-jével elindul a végelszámolási eljárás a céggel szemben. A régi
menedzsment hívta össze a közgyűlést. Nagyon fontos volt, meg kellett állapodni. Ki akarták
tolni az időpontot, a szakszervezet kéréssel fordult a tulajdonos önkormányzatokhoz. 2013ban amikor romlani kezdett a cég pénzügyi helyzete. Hogy ne legyen leépítés, lemondtak a
béren kívüli juttatásokról. Miután megváltozott a helyzet, kérik az elmaradt juttatásokat. 30 M
Ft-ot jelentett volna az önkormányzatoknak, illetve a lakosoknak kellett volna megfizetni.
Bírósághoz fognak fordulni. Önként mondtak le róla, és nem kötelező juttatásról van szó. Ezt
nem szavazták meg. Hétfőtől elkezdődik a végelszámolás, kérték, hogy a lehető legrövidebb
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időn belül zárják le. Kérdés volt, mi legyen a laborral, mert az akkreditációt ők kapták meg,
kérték, hogy működhessen. Ez nem lehetséges, működjön önállóan, amíg az akkreditáció tart.
Biharkeresztest nem érinti, a városban a Debreceni Vízmű szolgáltat, aki önálló laborral
rendelkezik. Az ellátásban problémát nem jelent. Itt szeretné elmondani, hogy egy hónapja
laborvizsgálatra beküldték az ártézi kút vizét minden rendben van, negyedévente megteszik,
főként a bakteriológiai vizsgálat miatt, összetételben változás nincs.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
97/2015. (V. 28.) 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:
2.

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést. Látszik a számlaegyenlegekből,
hogy a munkaügyi központ támogatását még nem használták fel, 30 napon túli tartozás nincs.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e a tájékoztatót,
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: 2015.05.28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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98/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015.05.28.

3.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság is elfogadásra javasolja
a rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Az előterjesztés a 2014. költségvetési évet érintő bevételi és
kiadási átvezetéseket tartalmazza, az adatokat részletesen, összevontan adták meg.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosítását
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvényben rögzítettek figyelembevételével a 3/2014. (II. 21.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

423 399 E Ft-tal
427 262 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés
felhalmozási

1 891 260 E Ft-ban
1 885 217 E Ft-ban
6 043 E Ft-ban-131 612 E Ft
137 655 E Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú bevételt:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- egyéb felhalmozási kiadás
- a működési célú bevételt:
- a működési célú kiadásokat:
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:
- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

498 990 ezer Ft-ban,
361 335 ezer Ft-ban,
309 822 ezer Ft-ban,
49 728ezer Ft-ban,
1 785 ezer Ft-ban,
1 392 270 ezer Ft-ban,
1 523 792 ezer Ft-ban,
615 837 ezer Ft-ban,
136 607 ezer Ft-ban,
399 879 ezer Ft-ban,
289 723 ezer Ft-ban,
81 836 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
446 főben
335 fő)

A költségvetési létszámkeretet 446 főben állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(2) A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
(3) A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
(4) A R. 1/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. számú melléklete lép.
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2015. május 29. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. május 29. napján.

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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4.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előerjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a költségvetés módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a közös
önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Szintén a 2014. éves bevételi források, és azok
felhasználása került átvezetésre.
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen részletesen megismerhették a közös
önkormányzati hivatal költségvetésének módosítását, itt is pozitív események történtek.
Tévhit eloszlatását szeretné, ha megtörténne a létszám adatokkal kapcsolatosan. Nehéz
helyzetben voltak, amikor 31 fővel elfogadták a költségvetést, a feladatfinanszírozás óta az
állami költségvetés nem biztosítja a kiadásokat, de a feladat ellátásához feltétlenül szükséges
a létszám. 2 főt a társulások finanszíroznak, vannak olyan személyek, akiknek a bérét magára
vállalta az önkormányzat. A városban szárnyra kelt az a hír, hogy milyen nagy problémák
vannak a hivatalon belül. Valóban vannak, akik saját önszántukból elmentek, de részben
pótolták a létszámot, részben kiszerveztek bizonyos feladatokat. Az igaz, hogy nagyonnagyon sokat kell dolgozni, a létszámon szűkíteni kellett, a feladatok pedig nőttek, pl. ha csak
a közfoglalkoztatás szervezésére gondolnak. Munkaidő után is sokat dolgoznak, és ez igaz
valamennyi irodára. Belső ellenőrzésnél szó lesz róla, a pénzügyi irodán félévente új program
szerint kell dolgozni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.

Közös

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
99/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.
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5.
Előterjesztés
Biharkeresztesi
Közös
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Önkormányzati

Hivatal

2014.

Előadó: Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
közös hivatal zárszámadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja a zárszámadást.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a
közös önkormányzati hivatal 2014. évi zárszámadását elfogadásra javasolják.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Az előterjesztés az eredeti és módosított előirányzat mellett
tartalmazza a teljesítési adatokat is. A közös hivatal állami forrásokból és némi saját
bevételből oldotta meg a feladat ellátását, az önkormányzatoktól nem kérnek hozzájárulást.
Sem személyi, sem dologi kiadásokhoz, ebből gazdálkodtak, úgy gondolja, eredményesen el
tudták látni a feladatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolja, a számadatok megerősítik, amit a pénzügyi
vezető elmondott. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.

Közös

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
100/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

6.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2014.
évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Igyekezett részletesebben kifejteni milyen bevételből
gazdálkodott az önkormányzat, a táblázatok mutatják milyen pénzeszközök kerültek az
önkormányzathoz, és mire használták fel. Nem kellett hitelt felvenni a működéshez.
Maradvány van, de az mind feladattal terhelt. A munkaügyi központ decemberben
megelőlegezte a pályázatokat, ezeket a maradványokat fogják felhasználni 2015. évben. Az
összevont zárszámadás egyezik az államkincstárhoz leadott beszámolóval, azoknak az adatait
tartalmazza.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, hogy a következő évi zárszámadást is eredménnyel
tudják elfogadni. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2014. évi
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 853 681 E Ft Költségvetési bevétellel
1 645 588 E Ft Költségvetési kiadással
216 504 E Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
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2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,7.1.,7.2.,7.3.,7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1.,8.2
8.3.,9.1.,9.2.,9.3.,10.1,10.2.,10.3,11.1.,11.2,11.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2015. május 29. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. május 29. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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7.
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Az előterjesztéshez mellékelték a belső ellenőrzésről készült
jelentést is, áthúzódott feladataiban a 2015. évre, ez többletköltséget nem jelent az
önkormányzat részére. A vizsgálat valószínűleg júniusban befejeződik.
Barabás Ferenc polgármester: Mindnyájan láthatják, a gazdálkodásban semmiféle
szabálytalanságot nem követtek el, amely bármilyen vizsgálat elindított volna. Mindnyájuk
számára megnyugtató, és természetes is, mert évek óta ilyen gazdálkodást folytatnak.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
101/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

8.
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Az előterjesztés szintén a pénzügyi irodát érinti, kötelező
feladat a belső ellenőrzés fenntartása. 2015. évre meghatározták 2014. évben az ellenőrzés
tartalmát, most módosításra kerülne sor. Ismerteti az ellenőrzések témáit, az összefoglaló
jelentés kötelező.
Barabás Ferenc polgármester: A képviselő-testület által 2014. december 18-án elfogadott terv
visszavonásra kerül, okát ismerik, miután nem kötelező könyvvizsgáló foglalkoztatása,
költségtakarékosabban működik az önkormányzat. Farkas Lajos úrral együttműködve
készítették el a tervet, gyakorlatilag szinte teljes mértékben pótolja azokat az ellenőrzéseket,
amelyeket könyvvizsgálóként elvégeztek. Ezért kéri a módosítás elfogadását. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerint alábbi 1. számú alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1. számú ellenőrzés
Belső ellenőrzési tervjavaslat elkészítése.
Cél: a belső ellenőrzési kontrollrendszer évi lehetséges tervezett céljainak meghatározása,
kockázatelemzéssel. (1 eseti feladat)
Érintett szervezeti egység: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat végrehajtás időpontja: 2015. február hónap
2. számú ellenőrzés
Pénzgazdálkodási jogkörök, (kötelezettség- vállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés
érvényesítés rendjének, ellátásának ellenőrzése
Cél: annak megítélése, hogy a folyamat a jogszabályok előírásainak megfelelően történik-e.
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentációs ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egységek: Biharkeresztes Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja: 2015. június hónap
3. számú ellenőrzés
Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi működésének ellenőrzése (5 eseti feladat)
Cél: Az önkormányzatok szabályszerű működésének megítélése.
Kockázati értékelése: magas prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentáció ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egység: Biharkeresztesi Román Nemzetiségi önkormányzatok
Ellenőrzés időpontja: 2015. november hónap.
4. számú ellenőrzés
Összesítő ellenőri jelentés készítése (1 eseti feladat)
Cél: a belső ellenőrzési kontrollrendszer évi működésének átfogó értékelése
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Érintett szervezeti egység: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat végrehajtás időpontja: 2015. december hónap.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. december 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
102/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési
terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1. számú ellenőrzés
Belső ellenőrzési tervjavaslat elkészítése.
Cél: a belső ellenőrzési kontrollrendszer évi lehetséges tervezett céljainak
meghatározása, kockázatelemzéssel. (1 eseti feladat)
Érintett szervezeti egység: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat végrehajtás időpontja: 2015. február hónap
2. számú ellenőrzés
Pénzgazdálkodási jogkörök, (kötelezettség- vállalás, utalványozás, pénzügyi
ellenjegyzés érvényesítés rendjének, ellátásának ellenőrzése
Cél: annak megítélése, hogy a folyamat a jogszabályok előírásainak megfelelően
történik-e.
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentációs ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egységek: Biharkeresztes Városi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja: 2015. június hónap
3. számú ellenőrzés
Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi működésének ellenőrzése (5 eseti feladat)
Cél: Az önkormányzatok szabályszerű működésének megítélése.
Kockázati értékelése: magas prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentáció ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egység: Biharkeresztesi Román Nemzetiségi önkormányzatok
Ellenőrzés időpontja: 2015. november hónap.
4. számú ellenőrzés
Összesítő ellenőri jelentés készítése (1 eseti feladat)
Cél: a belső ellenőrzési kontrollrendszer évi működésének átfogó értékelése
Érintett szervezeti egység: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat végrehajtás időpontja: 2015. december hónap.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. december 31.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerint alábbi 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2014. (XII. 18.) számú BVKt
határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
103/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2014. (XII. 18.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

9.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Megtárgyalták az előterjesztést, meghallgatták a
Felügyelő Bizottság véleményét is. Elfogadásra javasolják a beszámolót és a közhasznúsági
jelentést. Örülnek, hogy itt van az ülésen a volt ügyvezető.
Dr. Zsadányi Zsolt: Összességében a cég működése eredményes volt, hozta a szintet, amit
terveztek, kb. 400 E Ft-tal meghaladták a mérlegszerinti eredményt. Nonprofit cégtől
kiemelten jó. A cég működése fenntartható volt, és lesz, ha így tudják működtetni.
Zsilinyi László képviselő, felügyelő bizottsági tag: Együttes bizottsági ülésen elmondták a két
felügyelő bizottság véleményét. Néhány probléma merült fel, lakbértartozás, egyéb más
tartozással kapcsolatosan, igen jelentős összeg. Évvégén házi pénztárban nagy összeg volt, azt
furcsállotta az egyik tag. Az iskolabusszal kapcsolatosan elhangzott, hogy most már a
kihasználtsága növekszik. Mindkét felügyelő bizottság elfogadta a beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselők, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 13 064 E Ft
nettó árbevétellel, 45 248 E Ft egyéb bevétellel és 584 E Ft mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
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A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi
jogait gyakorlója) kijelenti, hogy a 2014. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2014. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg
dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
104/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság
jóváhagyásával – 13 064 E Ft nettó árbevétellel, 45 248 E Ft egyéb bevétellel és 584 E
Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
tulajdonosi jogait gyakorlója) kijelenti, hogy a 2014. évi üzleti évben kifejtett
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét elismeri és 2014. év vonatkozásában
felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

10.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tagjai megtárgyalták az
előterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolják a beszámolót.
Dr. Zsadányi Zsolt: A házi pénztárban lévő összeggel kapcsolatosan elmondja, hogy amit nem
lehet kivédeni az, az, hogy közel félmillió Ft befizetés volt december 29-én, ami január elején
került a bankba. Teljesen szokványos üzleti dolog. Régen volt olyan szabály, hogy 500 E Ftot nem haladhatta meg a házi pénztárban lévő összeg, a jogszabály hatályon kívül került, a
cégnél sincs bevezetve felső limit. Januárban került a bankba. Két személynek van jelentős
lakbértartozása. Nagy probléma volt velük. Megbeszélték mit javasol a kezelésére, végső
esetben fel kell mondani a szerződést. A cég elég stabilnak mondható, túl nagy bevétele nem
volt, nem tudott építési feladatot vállalni, maga a cég rentábilis, a cél az volt, hogy az
önkormányzat segítségére legyen, ez a következő években is lehetséges.
Barabás Ferenc polgármester: A bizottsági ülésen felvetődött problémával kapcsolatosan
elmondja, hogy azt a céget, aki varrodát szeretet volna működtetni, be kellett zárni, hiába
próbáltak meg mindent, hogy működjön a vállalkozás, ennek a cégnek van nagyobb tartozása.
Csődeljárás indult a cég ellen, a követelésüket jelezték, vélhetően hozzá fog jutni a Kft. a
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pénzéhez. Írásban ügyvezető úr tájékoztatta a tartozásokról. A mai napon tárgyalt azokkal,
akik tartoznak, úgy néz ki, sikerül megállapodni, legkésőbb július 1-jéig rendeződni fognak a
dolgok. Megállapodtak az ügyfelekkel, írásban is fogják rögzíteni június 30. a határidő. Ha
nem teljesül, olyan eszközökhöz kell fordulni, amit nem szeretnének. Gratulál a két Kft.
tevékenységéhez, nagy munkát végeztek, nagy segítségére vannak az önkormányzatnak a
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásában is, nélkülük nem tudnák ezt a feladatot ellátni. A
mérlegszerinti eredmény közel 2 M Ft, véleménye szerint ez nem kis dolog, ezért köszönetét
fejezi ki. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. 2014. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 14 457 ezer Ft nettó
árbevétellel és 1 855 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tulajdonosi jogait
gyakorlója) kijelenti, hogy a 2014. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2014. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§) állapít meg
dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
105/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2014. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával –
14 457 ezer Ft nettó árbevétellel és 1 855 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
A Képviselő-testület (mint a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. tulajdonosi jogait
gyakorlója) kijelenti, hogy a 2014. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségét elismeri és 2014. év vonatkozásában felmentvényt (Ptk. 3:117.§)
állapít meg dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető részére.
Felelős:
Határidő:

11.

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót, kéri, mondják el
véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet, igen
részletes, alapos beszámolót kaptak, mint mindig, ahol végig kísérhették azokat a
tevékenységeket, amit a ház működése során végez. A bizottság dicsérettel javasolja elfogásra
a beszámolót.
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Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Megköszöni a sok segítséget, amit a gyerekház
működéséhez nyújtottak, polgármester úrnak, a képviselőknek, jegyző asszonynak, a Kft
dolgozóinak.
Barabás Ferenc polgármester: Örült, hogy sikerült olyan lehetőséghez jutni, hogy megszépült,
megújult az épület. A beszámoló arról szól, hogy élettel is megtelt. Többször is járt a
gyerekházban, amikor különböző rendezvényekre került sor, sok élménynek lehetett ezáltal
részese. Fontos tapasztalat volt számára, és szeretné megosztani. A biharkeresztesi gyerekház
azokat az embereket, szülőket, gyerekeket tudta kimozdítani az otthonukból, akik sehová nem
jártak, a rendezvényeket nem látogatták. Köszöni, hogy ilyen eredményes tevékenységet
folytattak, a szülőket, gyerekeket be tudták vinni a gyerekházba, rettentő nagy feladat. Kitartó
munkára volt szükség. Gratulál a tevékenységükhöz és köszöni a munkájukat.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Teljes mértékben egyetért polgármester úr
véleményével. Fontos kihangsúlyozni, hogy kiegyensúlyozott családok és rászoruló családok
is megtalálhatóak a gyerekházban, a programokon összesimulnak a szülők és a gyerekek is.
Pedagógusként is nagyra értékeli, a mintakövetés, a bátorság, a szülő részéről az elfogadás,
mind fontos dolog.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2015. év
1-5. hónapjának tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 28.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
azon javaslatával, hogy a beszámolót dicsérettel fogadják el, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2015. év
1-5. hónapjának tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
106/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház
2015. év 1-5. hónapjának tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

12.
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
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Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés a képviselők megkapták A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót, kéri, mondják el
véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet, egyszer
már elfogadta a képviselő-testület a tájékoztatót, a kiegészített átfogó értékelést elfogadásra
javasolják.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Valóban februári ülésén tárgyalta a képviselő-testület
az átfogó értékelés, melyet a jogszabálynak megfelelően megküldtek a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal részére. A kormányhivatal észrevételt tett, az ő elgondolásuk szerint
bővebben kértek kifejteni az egyes pontokat. Ha elfogadják, ismételten megküldésre kerül a
kormányhivatal részére.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelésére vonatkozó megállapításokat
tudomásul vette, s az észrevételek figyelembe vételével kiegészített gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről szóló előterjesztést a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
107/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelésére
vonatkozó megállapításokat tudomásul vette, s az észrevételek figyelembe vételével
kiegészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékeléséről szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

13.
Előterjesztés Településrendezési terv módosításához szükséges tervezői szerződés
elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
aljegyző úr ismertette a két ajánlatot. A megbízási szerződést a 4K STÚDIÓ Tervező,
Beruházó és Szolgáltató Kft-vel javasolják megkötni.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén a 4K STÚDIÓ Tervező,
Beruházó és Szolgáltató Kft megbízását javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság is a 4K STÚDIÓ Tervező,
Beruházó és Szolgáltató Kft-vel való megbízási szerződés megkötését javasolja.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Amint látható, két ajánlat érkezett. Az előterjesztés mindkét
ajánlatot tartalmazza. Tartalmát tekintve megegyezik, az árban közel 200 E Ft különbség
fedezhető fel a két ajánlat között, a lényegesen olcsóbbat javasolja elfogadni a testületnek.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési
módosításának tervezői feladatai ellátására megbízási szerződést köt …………………
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester,
Határidő:
azonnal

terv

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv
módosításának tervezői feladatai ellátására megbízási szerződést köt a 4K STÚDIÓ Tervező,
beruházó és Szolgáltató Kft-vel.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
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.
108/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv
módosításának tervezői feladatai ellátására megbízási szerződést köt a 4K STÚDIÓ
Tervező, beruházó és Szolgáltató Kft-vel.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
azonnal
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14.
Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi
pályázatának véleményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
két igazgatóhelyettesi állásra két pályázat érkezett, a bizottság mindkét pályázatot támogatja.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerületének Igazgatója pályázatot hirdetett a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola két fő igazgatóhelyettesi beosztásának betöltésére. A
pályázati felhívásra két különböző időpontban került sor. Két pályázat érkezett, az
önkormányzatnak, mint működtetőnek véleményezési joga van. Az önkormányzaton kívül
véleményezési, illetve egyetértési joga van a roma nemzetiségi önkormányzatoknak.
Mindegyik testület tárgyalta már az előterjesztést. Ha a képviselő-testület is megfogalmazza
véleményét, együttesen fogják eljuttatni a határozatokat a tankerület igazgatója részére.
Barabás Ferenc polgármester: Mindkét pályázatot támogatja, de azt gondolja, hogy Dani Béla
Péter pályázata inkább élet közelibb, mint a másik. Az is alapos, de a Dani Béla pályázatának
előnyét abban látja, hogy konkrét, a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola problémáira
próbál megoldást keresni.
Dani Béla Péter képviselő: Bejelenti személyes érintettség, nem kíván részt venni a személyét
érintő döntéshozatalban.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy Dani Béla Pétert kizárják a személyét érintő döntéshozatalból.
Dani Béla Péter képviselő nem vett részt a szavazásban.
6 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 1 képviselő igennel, 4 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy Dani Béla Pétert ne zárják ki a személyét érintő döntéshozatalból.
Dani Béla Péter képviselő nem vett részt a szavazásban.
6 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület Dani Béla Péter
képviselőt nem zárta ki a személyét érintő döntéshozatalból, kéri, vegyen részt a szavazásban.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy Dani Béla Péter
pályázatát támogassák, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
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Dani Béla Péter 4110 Biharkeresztes, Arad u. 40. szám alatti lakos a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére irányuló pályázatát és vezetői
megbízását támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
109/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Dani Béla Péter 4110 Biharkeresztes, Arad u. 40. szám alatti lakos a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy Kovácsné Kulcsár Judit pályázatát támogassák, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Kovácsné Kulcsár Judit 4110 Biharkeresztes, Kinizsi u. 10. szám alatti lakos a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
110/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi állására beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Kovácsné Kulcsár Judit 4110 Biharkeresztes, Kinizsi u. 10. szám alatti lakos a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola igazgatóhelyettesi munkakör
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

15.
Előterjesztés Garabuczi Zoltán Biharkeresztes külterület 091/15 hrsz. alatti
ingatlan elnevezésének kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Tárgyalták a napirendet, egyhangúlag elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Garabuczi Zoltán 2015. május 17-én kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, melyben kérte az ingatlan testület általi elnevezését, ott kívánnak
lakóépületet építeni, oda bejegyeztetni a lakcímüket, melyhez szükséges az elnevezés, tett egy
javaslatot az elnevezésre. A képviselő-testületnek nem kötelező ezt a javaslatot elfogadni.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetértve a bizottságok javaslatával, elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes 091/15 helyrajzi
számú major hivatalos neveként a „Garabuczi major” megnevezést állapítja meg.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elnevezésnek a nyilvántartásokon történő átvezettetéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester,
Határidő:
2015. május 28. és 2015. június 27. a nyilvántartásokon történő átvezetésre
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
111/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes 091/15
helyrajzi számú major hivatalos neveként a „Garabuczi major” megnevezést állapítja
meg.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elnevezésnek a nyilvántartásokon történő
átvezettetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
2015. május 28. és 2015. június 27. a nyilvántartásokon történő
átvezetésre
25

16.
Előterjesztés a „két fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják az előterjesztésben foglaltakat.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az elmúlt testületi ülésen az a döntés született, hogy
30 fő foglalkoztatására nyújtanak be kérelmet 80 %-os támogatottsággal. Az igények
beérkezését követően elbírálták a kérelmeket. Ez azt jelenti Biharkeresztes számára, hogy két
fő foglalkoztatására kaptak lehetőséget udvaros munkakörben, ehhez tartozik a következő
előterjesztésben szereplő 6 fő foglalkoztatása, összesen 8 fő. Problémát okoz az, hogy az
udvaros munkakörre nem találnak férfi munkaerőt.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
598.940 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): 479.154 Ft
Önerő:
119.786. Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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.
112/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önerő:

598.940 Ft
479.154 Ft
119.786. Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

17.
Előterjesztés a „hat fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja az előterjesztés alapján a 6
fő közfoglalkoztatásának megpályázását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 6 fő köztisztasági munkás 2015. 07. 02-tól 2015. 08. 31-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
1.054.650 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség): 843.720 Ft
Önerő:
210.930 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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.
113/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 6 fő köztisztasági munkás 2015. 07. 02-tól 2015. 08. 31-ig történő 8
órás közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önerő:

1.054.650 Ft
843.720 Ft
210.930 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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18.

Különfélék

K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelmére történő
tulajdonosi hozzájáruláshoz
Barabás Ferenc polgármester: A képviselők az előterjesztést írásban megkapták. Kéri,
mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, javasolják elfogadásra a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A tegnapi bizottsági ülésen
felmerült a kérdés, mi történik, ha értéknövelő beruházást végeznek. Ismerteti a szerződés 3.2.
pontját. A megvalósítás csak külön megállapodás alapján végezhető el.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta, s alábbi határozatot hozta:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy
a Biharkeresztesi Református Egyházközség, mint a Gárdonyi Zoltán Református Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a „KEOP 7.13.0/15 konstrukció egyházi
épületek 2014-2020. közötti időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések
előkésztése” felhívásra benyújtsa a pályázatát az Önkormányzat tulajdonában álló 4110
Biharkeresztes, Kossuth u. 52. szám (hrsz: 1244) ingatlan vonatkozásában.
A képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy a Biharkeresztesi Református Egyházközség a
pályázat támogatása esetén a pályázattal kapcsolatos egyéb költségek biztosítása mellett a
szükséges munkálatokat elvégezze.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. május 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
114/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta, s alábbi határozatot hozta:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását
adja, hogy a Biharkeresztesi Református Egyházközség, mint a Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a „KEOP
7.13.0/15 konstrukció egyházi épületek 2014-2020. közötti időszakban megvalósuló
energiahatékonysági fejlesztések előkésztése” felhívásra benyújtsa a pályázatát az
Önkormányzat tulajdonában álló 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52. szám (hrsz:
1244) ingatlan vonatkozásában.
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A képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy a Biharkeresztesi Református
Egyházközség a pályázat támogatása esetén a pályázattal kapcsolatos egyéb költségek
biztosítása mellett a szükséges munkálatokat elvégezze.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. május 28.

K/2. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” jogcímre történő pályázat
benyújtásáról

Barabás Ferenc polgármester: A képviselők az előterjesztést írásban megkapták. Kéri,
mondják el véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Támogatja a pályázat benyújtását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvoda konyhájának
fejlesztése céljából pályázatot nyújt be, melyből egy új konyhát kíván kialakítani a meglévő
óvoda épület átalakításával, eszközbeszerzéssel. A tervezői költségvetés szerint az építés
költsége bruttó 34.404.238 Ft; az eszközbeszerzés bruttó 3.621.742 Ft. A projekt összértéke
36.025.980 Ft. A támogatás intenzitása 95%.
A beruházás költsége:
36.025.980 Ft
Az igényelt támogatás:
34.224.681 Ft
Az önerő:
1.801.299 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 költségvetése
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.
115/2015. (V. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvoda
konyhájának fejlesztése céljából pályázatot nyújt be, melyből egy új konyhát kíván
kialakítani a meglévő óvoda épület átalakításával, eszközbeszerzéssel. A tervezői
költségvetés szerint az építés költsége bruttó 34.404.238 Ft; az eszközbeszerzés bruttó
3.621.742 Ft. A projekt összértéke 36.025.980 Ft. A támogatás intenzitása 95%.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:

36.025.980 Ft
34.224.681 Ft
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Az önerő:

1.801.299 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
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/3. Felvetések, hozzászólások
Zsilinyi László képviselő: Együttes bizottsági ülésen is tájékoztatta a résztvevőket a
gimnázium profiljának átalakításáról. Az iskola fenntartása átkerül a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz. Feltehetően a szakképzés erősítve lesz, szeptembertől szociális gondozó,
számítógép karbantartó képzésben való részvételre még van lehetőség jelentkezni, 25 éves
korig nappali tagozaton, ingyenes, ösztöndíjat, támogatást is lehet kapni. Iskolarendszerű
képzésről van szó.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, lesznek még érdeklődők a képzésre.
Tájékoztatja a képviselőket az elmúlt ülésen felvetődött a Volán által közlekedtetett
iskolajárat menetrendjével kapcsolatosan felvette a kapcsolatot a Volán képviselőivel, és
levélben is megkeresték a vezetőséget. Szóbeli ígéretet kapott arra, hogy az ún. diákjárat a
nyáron is közlekedni fog. Reméli a szóbeli ígéret valós lesz, és írásban is megkapják.
A másik kérésre nem érkezett pozitív válasz. A nagy távolsági járatok nem tudnak megállni a
vasútállomásnál, de pl. a Körösszegapáti felé közlekedő buszok megállnak, tapasztalatuk
szerint elegendő.
Azt a kérést sem tudják teljesíteni, hogy a diákbusz menjen ki a kórházig. Ugyanis csorbulna
az eredeti elképzelés, miszerint a gimnáziumba szállítja a tanulókat, abból a célból indították.
Vagy nagyon korán kellene indulni, vagy a tanóra kezdetére nem érnének oda. A tájékoztatás
szerinti, aki leszáll az autóbusz állomáson, más járattal el tud a kórházig utazni.
Többször beszéltek már a hulladékszállításról, rendeletet is alkottak. A szelektív gyűjtés július
1-jétől meg is fog valósulni. Nagyon nagy együttműködést kérnek a lakosságtól. Szórólapon
tájékoztatják a biharkeresztesi embereket, hogyan történik a gyűjtés. Két zsákot fog kapni
mindenki. Az önkormányzat honlapján is olvasható, milyen formában történik a gyűjtés, és
hogy Biharkeresztesen minden hónap első péntekjén történik, az újságban is meg fogják
jelentetni. Üveget nem lehet a zsákba helyezni, azt a szelektív hulladékgyűjtő szigetre kell
elvinni. A településen egy vagy két sziget fog maradni. Az lenne az önkormányzat érdeke,
hogy minél többen gyűjtsék szelektíven a szemetet, melyből bevétel származik, ebben
érdekeltek. Ha jól működne, csökkenhetne a hulladékszállítási díj. A városi TV-ben részletes
tájékoztatást fognak adni, hogyan kell ezeket a hulladékokat gyűjteni. Kéri a képviselőket,
tájékoztassák a lakosságot. Ha nem elegendő a két zsák, a Kft-nél lehet felvenni többet. A
következő szállításnál, cserezsákot fognak a postaládába helyezni.
Harsányi Csaba képviselő: A postaládák minősége megkifogásolható, van ahol nincs is.
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Lakossági észrevételt szeretne tolmácsolni, a piactér bejáratával kapcsolatosan, az elmúlt
időben mentőt kellett hívni, vészkijárat kellene, körülményesen tudott csak bejutni. A Petőfi
utcán a vízelvezető árok ki van ásva, nagy csapadékmennyiségtől beomlik, betonlapokat
kellene elhelyezni, a víznek egy irányba kellene folyni. A volt szeméttelephez való lejárás
megszüntetése érdekében az árkok kiásását szorgalmazza.
Barabás Ferenc polgármester: A piac bejárata engedélyes terv alapján készült, különböző
szakhatóságok hozzájárulásával. Nem tartaná jó dolognak, ha hátul is megnyitnák. Ha az
árusok betartanák a szabályokat nem lenne probléma. Az árusokkal sok esetben közelharcot
kell vívni, előre húzódnak. A közterület felügyelők szokták figyelmeztetni őket, felhívja a
figyelmüket, hogy következetesebben tegyék meg.
A belvíz elvezetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a pályázatot azért nyújtották be, hogy
megoldják, most gyártási szakasz van. A városfejlesztési bizottság el fog indulni, mint a
járdák esetében, és felméri. A legégetőbb problémákat meg fogják oldani. Az igazi megoldás
az lenne, ha az egész településre kiterjedő tervet meg is tudnák valósítani, várnak a pályázatra,
ez komoly összeg, addig nem akarnak ilyen beruházást, a jogos kéréseket orvosolni fogják,
meg fogják nézetni.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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