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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-én –
csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Ary Zsolt ügyvezető

Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 4 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 Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2015.

évi

2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi
Támogatási megállapodásának és Üzleti Tervének módosításáról
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
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6. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztes 0133/3, 0160, 0162, 0165/1, 0166/31, 0329/12,
033/11, 038, 08, 083/2, 084, 086/22, 088 helyrajzi számú földrészletek megosztásáról
K/2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

K/3. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kérelméhez

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosításához
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi
Támogatási megállapodásának és Üzleti Tervének módosításáról
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
6. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztes 0133/3, 0160, 0162, 0165/1, 0166/31, 0329/12,
033/11, 038, 08, 083/2, 084, 086/22, 088 helyrajzi számú földrészletek
megosztásáról
K/2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

K/3. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kérelméhez
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Tárgyalt napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet, mindkét bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési 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 Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. szeptember 30.

Közös

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
157/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. szeptember 30.

2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi
Támogatási megállapodásának és Üzleti Tervének módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az üzleti terv és a támogatási megállapodás módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: A Felügyelő Bizottság is tárgyalta az üzleti terv módosítását,
elfogadásra javasolták. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
4

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015. év vonatkozásában megkötött Támogatási
megállapodását a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Ennek
megfelelően a Támogatási megállapodás III. 5. pontjában foglalt éves támogatás összegét
6 565 000,- Ft-tal megemeli.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a Kft. üzleti tervének 6 565 000 Ft-tal történő
megemelését és a módosított Üzleti Tervet a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Támogatási megállapodás
aláírására.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
158/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015. év vonatkozásában
megkötött Támogatási megállapodását a határozat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal módosítja. Ennek megfelelően a Támogatási megállapodás III. 5.
pontjában foglalt éves támogatás összegét 6 565 000,- Ft-tal megemeli.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a Kft. üzleti tervének 6 565 000 Ft-tal történő
megemelését és a módosított Üzleti Tervet a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Támogatási
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a költségvetési
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a
költségvetés módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezettel.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvényben rögzítettek figyelembevételével az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

82 557 E Ft-tal
82 557 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
(1)

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

1 283 137 E Ft-ban
1 447 759 E Ft-ban
164 622 E Ftban67 133 E Ft
97 489 E Ft

(2)

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:

138 397 ezer Ft-ban,
235 271 ezer Ft-ban,
227 076 ezer Ft-ban,
8 195 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
1 144 740 ezer Ft-ban,
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-

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.

1 212 488 ezer Ft-ban,
481 071 ezer Ft-ban,
113 229 ezer Ft-ban,
260 449 ezer Ft-ban,
297 149 ezer Ft-ban,
60 590 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
112 főben

A költségvetési létszámkeretet 112 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

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

(1)

Ez a rendelet 2015. szeptember 19. 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. szeptember 18. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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4. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a támogatási igény benyújtásáról szóló határozati
javaslatot.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Döntés mikorra várható a támogatásról?
Barabás Ferenc polgármester: Miden településen nagyon várja a kiegészítő támogatását,
reményeik szerint még ebben a hónapban döntés születhet róla. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján
25 087 010 Ft összegű támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. szeptember 30.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
159/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja
alapján 25 087 010 Ft összegű támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati
támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. szeptember 30.

5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a pályázat
benyújtását.
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Barabás Ferenc polgármester: A határozati javaslat 638 m3 tűzifaigénylésről szól. A
szükséges önrészt a költségvetésből biztosítani tudják. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 638 m3
keménylombos tűzifa igénylésére. A pályázathoz szükséges önrész maximális mértékét a
2015. évi költségvetés terhére 810 260.- Ft összegben hagyja jóvá, és vállalja a szállítási
költségek kifizetését. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testület vállalja továbbá,
hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. támogatási igény benyújtására
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
160/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 638 m3
keménylombos tűzifa igénylésére. A pályázathoz szükséges önrész maximális
mértékét a 2015. évi költségvetés terhére 810 260.- Ft összegben hagyja jóvá, és
vállalja a szállítási költségek kifizetését. Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban
részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. támogatási igény benyújtására

6. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztes 0133/3, 0160, 0162, 0165/1, 0166/31, 0329/12,
033/11, 038, 08, 083/2, 084, 086/22, 088 helyrajzi számú földrészletek
megosztásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták az előterjesztést, mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Az oktatási bizottság szintén elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Ezeket a területeket ingyenesen átadják az államnak. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 42. sz. országos közút jogi
helyzetének rendezésével, ennek megfelelően hozzájárul, hogy a jelenleg Biharkeresztes
Város Önkormányzat tulajdonában lévő
• Biharkeresztes külterület 0133/3 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
206 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0160 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
2.634 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0162 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 307
m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0165/1 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
686 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0166/31 helyrajzi számú, szántó megnevezésű ingatlanból 12.106
m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0329/12 helyrajzi számú, kivett önkormányzati út megnevezésű
ingatlanból 633 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 033/11 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
597 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 038 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 820
m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 08 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 578
m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 083/2 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
1.019 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 084 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 452
m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 086/22 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
957 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 088 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 1.098
m2 alapterületű ingatlanrész – mely ingatlanrészek országos közútnak minősülnek – állami
tulajdonba kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdon-átruházási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
161/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 42. sz. országos közút jogi
helyzetének rendezésével, ennek megfelelően hozzájárul, hogy a jelenleg Biharkeresztes
Város Önkormányzat tulajdonában lévő
• Biharkeresztes külterület 0133/3 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
206 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0160 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
2.634 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0162 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
307 m2 alapterületű ingatlanrész,
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• Biharkeresztes külterület 0165/1 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
686 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0166/31 helyrajzi számú, szántó megnevezésű ingatlanból
12.106 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 0329/12 helyrajzi számú, kivett önkormányzati út
megnevezésű ingatlanból 633 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 033/11 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
597 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 038 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
820 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 08 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból 578
m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 083/2 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
1.019 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 084 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
452 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 086/22 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
957 m2 alapterületű ingatlanrész,
• Biharkeresztes külterület 088 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű ingatlanból
1.098 m2 alapterületű ingatlanrész – mely ingatlanrészek országos közútnak minősülnek –
állami tulajdonba kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdon-átruházási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

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 a napirendet.
Kifejezték örömüket, hogy újra kiírásra került a pályázat. Teljes egészében támogatják a
határozati javaslat elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
11

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2015. október 1.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2015. október 5.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát,
hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével
gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
6.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg
felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások
odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. december 7.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2016. január 31. és 2016. augusztus 31.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

162/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2015. október 1.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2015. október 5.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát,
hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével
gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
6.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg
felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások
odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. december 7.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2016. január 31. és 2016. augusztus 31.

K/3. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a
határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sportcsarnok igénybevételére vonatkozó
kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti négy alkalommal 2-2 órában a Sportcsarnokot
térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. szeptember 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
163/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sportcsarnok
igénybevételére vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti négy
alkalommal 2-2 órában a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. szeptember 18.
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K/4. Szóbeli előterjesztés a Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző
Iskolája és Kollégiuma kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: A Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző
Iskolája és Kollégiuma Tagintézményvezetője azzal a kéréssel fordult Önkormányzathoz,
hogy a kollégiumi diákok részére a sportcsarnokot heti egy alkalommal egy órában
térítésmentesen biztosítsa a képviselő-testület. Javasolja a kérelem teljesítését. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta a kérelmet, melyet
elfogadásra javasolnak..
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui SZC Bocskai
István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Sportcsarnok igénybevételére
vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti egy alkalommal 1 órában a
Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. szeptember 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
164/2015. (IX. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui SZC
Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Sportcsarnok
igénybevételére vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti egy
alkalommal 1 órában a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. szeptember 18.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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