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Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-án –
csütörtök –a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselő
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Boros Beáta intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a településrendezési terv módosításához
5. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2015. évi munkájának értékelésére
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7. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének
elfogadására
8. Előterjesztés a Biharkeresztes 728 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvételéről
9. Előterjesztés Kéri Vince, Biharkeresztes, Sallai utca 23 szám alatti lakos kérelméhez
10. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelméhez
K/2. Szóbeli előterjesztés kötelező betelepítési kvóta elutasításához
K/3. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
K/4. Szóbeli előterjesztés a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai
Programjának elfogadásához
K/5. Szóbeli Előterjesztés a GINOP 5.1.1-15/2015-00001 út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program elnevezésű pályázat benyújtásához
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a településrendezési terv módosításához
5. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2015. évi munkájának értékelésére
7. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének
elfogadására
8. Előterjesztés a Biharkeresztes 728 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvételéről
9. Előterjesztés Kéri Vince, Biharkeresztes, Sallai utca 23 szám alatti lakos
kérelméhez
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10. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelméhez
K/2. Szóbeli előterjesztés kötelező betelepítési kvóta elutasításához
K/3. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

K/4. Szóbeli előterjesztés a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai
Programjának elfogadásához
K/5. Szóbeli Előterjesztés a GINOP 5.1.1-15/2015-00001 út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program elnevezésű pályázat benyújtásához
Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék
fel esetleges kérdéseiket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 3.
pontjáról kér tájékoztatást.
Zsilinyi László képviselő: A jelentés 2. pontjával kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A Volánpack Kft-nek volt egy évértékelő rendezvénye, ahol
részt vett. Vezérigazgató Úr tájékoztatást adott, hogyan alakult a 2015-ös gazdasági évük.
Pozitív eredményről tudott számot adni, nő az érdeklős a cég iránt, határon túlról több munkát
tudnak vállalni. Bemutatta a fejlesztéseket, a papírüzem letelepítése folyamatban van.
Hatalmas nagy korszerű gépekkel büszkélkednek, ami sokba került, de sok munkát is hoz.
Újabb munkaerőre lesz szükségük. Az a kérése, amikor meghirdetik az állásokat, a
biharkeresztesiek keressék meg. Jó a piac, béren kívüli juttatásra is van lehetőség, jó
hangulatban dolgoznak, a munkások elégedettek a munkáltatójukkal.
A 3. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke
megbeszélést hívott össze. Elhatározták, hogy megyei vásárnaptárt fognak készíteni. Ehhez
együttműködési szándéknyilatkozatot kívánnak aláírni, kibővítenék a határon túli
településekkel is. Azt szeretnék elérni, hogy minden hónapban legyen várás, vagy határon
innen, vagy határon túl. Biharkeresztes bekerül a 12 együttműködő önkormányzat
csoportjába, az Expó április hónapban szerepelni fog a naptáron. Azért hívta össze elnök úr a
megbeszélést, hogy tájékoztatást adjon, hozzanak létre valamilyen szervezeti formát. A
ROHU pályázatok lehetőséget fognak biztosítani a támogatásra. A szándéknyilatkozat
aláírására február 6-án kerül sor Derecskén, ott lesz az első vásár, ez lesz a téli vásár. A
megbeszélésen természetesen jelen voltak a határon túli önkormányzatok képviselői is.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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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: 2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2016. (I. 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:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést. December 31-i állapotot vázoltak
fel, hogyan álltak a szállítói tartozások, maradványok vannak benne és a pályázatok előlegei.
Barabás Ferenc polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. 01.28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. 01.28.
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3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. A módosított
rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet,
módosító javaslatuk volt, hogy emeljék fel öt évre azt a kikötést, hogy, az legyen jogosult a
támogatásokra, akik 5 évnél régebben Biharkeresztesen laknak, ami a módosított rendelettervezetben szerepel, bizottságuk elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az önkormányzat tavalyi év során több alkalommal módosította
a települési támogatásokról szóló rendeletet. Lehetett tudni, hogy az év elején módosításra fog
szorulni a rendelet, amint megtudják, hogy az állam mennyi összeget biztosít a szociális
feladatok ellátására. Ennek megfelelően készült el a tervezet. Kikerül két támogatási forma, a
gyógyszertámogatás mértékét ezer forinttal emelnék a tervezet szerint. A módosított rendelettervezetnél figyelembe vették a bizottsági javaslatot is.
Barabás Ferenc polgármester: Egyik legnehezebb feladat a települési támogatás elosztása.
Bármennyire jó szándék vezérli, bármennyire körültekintően járnak el, lehetetlen igazságosan
elosztani.
Zsilinyi László képviselő: Javasolja, hogy az legközelebb megjelenő újságba jelentessék meg,
hogy változott a rendelet, elegendő a módosítás. Mi történik akkor, ha elfogy az erre szánt
keret?
Dani Béla Péter képviselő: Véleménye szerint érthető magyarázatot kellene fűzni hozzá.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a javaslatot, meg fogják jelentetni. Ha elfogyna a
keret, két lehetőség van. Módosítják a rendeletet, vagy saját bevételből ki lehet pótolni.
Próbáltak nagyon körültekintően tervezni, ezekre is van megoldás. Abban bízik, hogy a
település bevétele az elkövetkező időben növekedni fog, akkor a mozgásterület is nagyobb
lesz. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
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a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat
által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
d) születési támogatás;
e) születésnapi támogatás
f) iskoláztatási támogatás
g) óvodáztatási hozzájárulás
h) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása
i) szociális célú tüzelőanyag támogatás”
2. §
Az Ör. 6. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás céljából nyújtott települési
támogatásra való jogosultság egyéb feltételei:
a)
A kérelmező által lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata;
b)
az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10
méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és
gyommentesítése.”
3. §
Az Ör. az alábbi 7. § (4) és (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(4) A gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás
mértéke 3.000 Ft/hó.
(8) Az utalvány kizárólag a Remedium 2000 Gyógyszertárban, vényköteles gyógyszer
kiváltására (4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 5 -7. szám) a tárgyév december 31. napjáig
használható fel. A határidő jogvesztő.“
4. §
Az Ör. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Születési támogatásra jogosult 5.000 Ft összegben az a család, ahol kisgyermek születik,
illetve gyermeket fogadnak örökbe, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-a. A támogatás
megállapításához szükséges a család ezen irányuló kérelmének hivatalhoz történő benyújtása
a születést követő 90 napon belül.”
5. §
Az Ör. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) „Évente egyszer iskoláztatási támogatásra jogosult szülőjének kérelmére, nagykorú
tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló vagy hallgató, aki legalább 5 éve
biharkeresztesi állandó lakos, vagy 5 éve Biharkeresztesen tartózkodási hellyel
rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik, általános iskolai tanuló esetén
Biharkeresztesen jár iskolába.
(2) A támogatás összege:
a) Biharkeresztesen általános iskolába járó tanuló esetén 5.000 Ft
b) középiskolai tanuló esetén 8.000 Ft
c) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 13.000 Ft
(3) A támogatás iránti kérelem általános és középiskolás tanuló esetén a tárgyév augusztus
hónapjának 1. napjától augusztus 20. napjáig, felsőoktatási intézmény hallgatója
esetén a tárgyév szeptember 30. napjáig nyújtható be. A kérelemhez az általános
iskolai tanuló kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti
tanulói jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti
hallgatói jogviszony igazolást, illetve ezen igazolások hitelesített másolatát.
(4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt.”
6. §
Az Ör. 11/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Évente egyszer óvodáztatási hozzájárulásra jogosult szülőjének kérelmére, az az óvodás,
aki legalább 5 éve biharkeresztesi állandó lakos, vagy Biharkeresztesen 5 éve
8

tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen itt tartózkodik és
Biharkeresztesen jár óvodába.
(2) A támogatás összege 3.000 Ft.
(3) A támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig nyújtható
be.
(4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt.”
7. §
Az Ör. 11/B. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
8. §
Az Ör. 11/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül pénzbeli ellátásként idősek és rászorultak karácsonyi
támogatásában részesül az a személy, aki
a) Biharkeresztes város közigazgatási területén legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen itt tartózkodik és
b) az adott év december 31. napjáig betölti a 62. életévét,
illetve,
c) az a Biharkeresztesen legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó lakos, aki Biharkeresztes Város
Önkormányzata által szociális ellátásra jogosult.
(2) A támogatás megállapításáról a jegyző hivatalból dönt, melynek összege 5.000 Ft.
(3) Az idősek és rászorultak részére nyújtott karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, a
tárgyév december hónapjában adható az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak
részére Erzsébet-utalvány formájában.
(4) A támogatás háztartásonként egy jogosult részére kerül megállapításra.”
9. §
Az Ör. 12. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
10. §
Az Ör. az alábbi 4. § (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik a pénzbeli települési támogatások a
döntés meghozatalát követő 10 napon belül vehetők fel a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal házipénztárából.
(6) Települési támogatás bentlakásos intézményben lakók számára nem vehető igénybe.”
11. §
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Az Ör. 22. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) „A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények (mint szervezeti egységben)
fizetendő szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat évente külön rendeletben
állapítja meg.”
12. §
Az Ör. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) „A BESZI intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles az intézmény feladatkörébe
tartozó ellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nappali ellátás) nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek az azonnali ellátás hiánya
életüket, egészségüket súlyosan veszélyeztetné.
(2) A BESZI intézményvezetője a rendkívüli élethelyzetben lévőnek az intézményi
ellátásáról külön eljárás keretében gondoskodik.
(3) Rendkívüli élethelyzetben lévőnek minősül, aki
a) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelemkiesést jelent
számára, vagy
b) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik.
(4) Az intézményvezető az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézkedéséről a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot annak legközelebbi ülésén
tájékoztatni köteles.
(5) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránti kérelem a BESZI intézményvezetőjénél
terjeszthető elő, akivel megállapodás kell kötni az ellátás feltételeiről.
(6) A megállapodás tartalmazza:
a) a felek nevét
b) a megállapodás tárgyát
c) az ellátás időtartamát
d) a szolgáltatás formáját, módját, körét
e) a szolgáltatás díját
f) megszűnésének és megszűntetésének eseteit
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás megszűnik:
a.) a jogosult halálával
b.) a szolgáltatásról való lemondással.
(8) Az intézményvezető az étkeztetést megszüntetheti, amennyiben a szociális rászorultság
feltételei már nem állnak fenn. Erről a jogosultat vagy törvényes képviselőjét írásban
értesíti.
(9) A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás megszűnésének és megszüntetésének
eseteit és módját az Szt. 100 - 102. §.-a szabályozza.”
(10)
13. §
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Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. január 29. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a településrendezési terv módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják a rendelet módosítását és a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását és a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását és a határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Remélhetőleg elérkeztek a procedúra végső állomásához, tavaly
döntött a testület, a módosítás teljes eljárást igényelt. Decemberben a Képviselő-testület
elfogadta a véleményezési szakasz lezárását. Az állami főépítész megküldte állásfoglalását, a
településrendezési terv a magasabb szintű jogszabályokkal, tervekkel összhangban van.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a helyi építési
szabályzatról szóló 24/2000. (XII. 21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításával.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a
helyi építési szabályzatról szóló
16/2015. (VIII. 11.) sz. rendelettel, 15/2012. (VII. 26.) sz. rendelettel és az
5/2010. (II. 26.) sz. rendelettel, 8/2009. (IV. 01.) sz. rendelettel módosított
24/2000. (XII. 21.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításáról
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló
24/2000. (XII. 21.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a)
pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a 38. § szerint előírt
(teljes eljárás véleményezési szakasz) államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított
véleményezési jogkörében eljáró:
-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (állami főépítész)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, továbbá a 314/2012. (XI.8.)
Korm.r. 40. § szerint az állami főépítész végső véleményének figyelembevételével az
Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Jelen rendelet módosítás területi hatálya kiterjed:
Biharkeresztes város „Deák Ferenc utca – belterületi határ – Kutas-főcsatorna által határolt
tömb” területén kijelölt különleges területek idegenforgalmi építési övezetére.
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2. §
(1) A 16/2015. (VIII. 11.) sz. rendelettel, 15/2012. (VII.26.) sz. rendelettel, 5/2010. (II. 26.)
sz. rendelettel, és a 8/2009. (IV. 01.) sz. rendelettel módosított 24/2000. (XII.21.) számú
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Alaprendelet)
I. fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1. §
A rendelet hatálya és alkalmazása
(4) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
A „Deák Ferenc utca – belterületi határ – Kutas-főcsatorna által határolt tömb” területére
az „SZ-1” jelű (dátum: 2015. október hó) jelű tervlap érvényes.
A közigazgatási terület többi részére a „T-2mx” jelű (dátum: 2012. 07.) jelű tervlap,
valamint a „T-3mx” jelű (dátum: 2012. 07.) jelű tervlapok maradnak hatályban.
(2) Az Alaprendelet
I. fejezet
ÁLTALÁNOS
ELŐÍRÁSOK 4. §
A terület-felhasználási módok szerinti tagolódás és építési használatuk mértéke, valamint
az építési övezeti, illetve övezeti tagolódás (1) a) a beépítésre szánt területek – különleges
terület: a felsorolás kiegészül az alábbival:

„- idegenforgalmi”

(3) Az Alaprendelet
I. fejezet
ÁLTALÁNOS
ELŐÍRÁSOK 4. §
A terület-felhasználási módok szerinti tagolódás és építési használatuk mértéke, valamint
az építési övezeti, illetve övezeti tagolódás (2) A beépítésre szánt területek építési
használatának mértékét az alábbi táblázat szerint kell alkalmazni: a táblázat kiegészül az
alábbiakkal:
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A terület-felhasználási egységre
vonatkozóan
sajátos használat
általános
szerinti terület
használat
szerinti terület
különleges
terület

Az építési telekre vonatkozóan

idegenforgalmi

megengedett

megengedett

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb

zöldterület

beépítettség
30 % (%)

építmény
6,0
magasság (m)

aránya
50%

(4) Az Alaprendelet
I. fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
9. §
A különleges terület
(1) bekezdése hatályát veszti és helyére a következő előírás lép:
„A terv különleges területeit sajátos használatuk szerint sportolási-, temető-, kegyeleti
park-, szabadtéri színpad-, szennyvíztisztító-, idegenforgalmi, és vásár területek céljára
lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben.”
(5) Az Alaprendelet
I. fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
9. §
A különleges terület
(3) A területén az alábbi táblázat szerinti jellemzőjű építési övezeteket kell alkalmazni, a
terv szerinti térbeli rendben:
a táblázat kiegészül az alábbiakkal:

sajátos

alkalmazható

használat

beépítési

K építési

a telek

az épület

a telek

szerinti

mód

övezet jele

megengedett

megengedett

legkisebb

legnagyobb

legnagyobb

zöldfelülete

beépítettsége

építménymagasság (%)

(%)

(m)

30

6,0

rendelés

Idegenforgalmi szabadonálló

Kid

50 %
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(6) Az Alaprendelet
9. §
A különleges terület kiegészül az alábbiakkal:

„(5) A „Kid” építési övezeti jelű idegenforgalmi területen elhelyezhetők: - a falusi
turizmushoz kapcsolódó tevékenységekhez szükséges épületek (pl. szállás épület,
vendéglátó épület),

- bemutató turisztikai látványosságként is működő gyümölcs végtermék feldolgozó
épületek,
- saját termék bemutatását, értékesítését is szolgáló épületek,
- a különleges funkcióhoz kapcsolódóan az üzemeltető vagy tulajdonos számára
szolgáló lakóépület,
- a terület használatához, funkciójához szükséges műtárgyak, építmények
elhelyezhetők.”
(7) Az
Alaprendelet
9. §
A különleges terület kiegészül az alábbiakkal:

„(6) A „Kid” építési övezeti jelű idegenforgalmi területen az előírt zöldfelület 30%-át
kétszintes növényállománnyal kell kialakítani. Az OTÉK 5. sz. melléklete értelmében a
többszintes növényállomány szintszámának megfelelően a (területhasználati egységekre)
építési övezetre előírt legkisebb zöldfelület mértéke kétszintes esetén legfeljebb a
mértékszám 10%-ával (50% esetén 5%-al) csökkenthető.”
(8) Az
Alaprendelet
9. §
A különleges terület kiegészül az alábbiakkal:

„(7) „Kid” építési övezeti jelű idegenforgalmi területen a telken belüli parkoló felületet
lélegző burkolattal kell kialakítani.”
(9) Az
Alaprendelet
9. §
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A különleges terület kiegészül az alábbiakkal:

„(8) A „Kid” építési övezeti jelű idegenforgalmi területen a terepszint alatti építmények
közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési százalékot meg nem haladó
mértékben építhető.”
3. §
Az Alaprendelet
III. fejezet
EGYÉB ELŐÍRÁSOK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §
A rendelet alkalmazása

(1) bekezdése hatályát veszti és helyére a következő előírás lép:
„Biharkeresztes város területére készített módosított helyi építési szabályzat és szabályozási
terv 2016. év február hó 13. napján lép hatályba”
4. §
Záró rendelkezések
(1)

Az Alaprendelet jelen rendelettel módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre
vonatkozóan.
Az Alaprendelet a „Deák Ferenc utca – belterületi határ – Kutas-főcsatorna által
határolt tömb” területével nem érintett területeire vonatkozóan változatlan tartalommal
hatályban marad.

(2)

E rendelet 1. számú melléklete az „SZ-1” jelű (dátum: 2015. október hó) szabályozási
tervlap és jelmagyarázata, mely a „Deák Ferenc utca – belterületi határ – Kutasfőcsatorna által határolt tömb” területére érvényes.

(3)

E rendelet 2016. február 13. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. február 29. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
A 173/2012. (VII. 25.) BVKt. sz. határozattal és a 35/2010. (II. 05.) BVKt. sz.
határozattal módosított 74/2009. (III. 31.) BVKt. sz. határozattal elfogadott
településszerkezeti terv módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r.
45. § alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm.r. 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével ezen határozattal
jóváhagyja Biharkeresztes Város településszerkezeti tervének és leírásának
módosítását.
1.

sz. melléklet településszerkezeti terv leírás (dátum: 2015. október hó)

2.

sz. melléklet településszerkezeti terv („T-2” jelű; dátum: 2015. október hó) és
jelmagyarázata

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.
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5. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
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 a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést, a rendelet felülvizsgálatát el kell
végezni, ezért új rendelet megalkotását, és a korábbi hatályon kívül helyezését javasolják.
Nagy változások nem történtek. Magasabb szintű jogszabály képlete alapján kell kiszámolni a
díjat. Van csatornarendszer Biharkeresztesen, ezért kevés ingatlant érint a megfizetése. A
tervezet tartalmazza a díj bevallásának idejét.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 21/A. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
1.) sz. rendelet 40. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes Város közigazgatási területén minden természetes
személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban:
kibocsátó), aki/amely talajterhelési díj fizetésére kötelezett.
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A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is alkalmaz.
2. §
(1) Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérő (vízóra)
van.
(2) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre
a tényleges felhasználó(k) köteles(ek).
(3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása
3. §
(1) A talajterhelési díj mértékét, a díj alapját, a díj egységdíjának mértékét a Ktdtv. 12. § (1)(3) bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait, Biharkeresztes közigazgatási
területére vonatkozó területérzékenységi szorzó számot a Ktdtv. 3. számú melléklete
szabályozza.
A talajterhelési díj bevallása, megfizetése
4. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallani Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz, erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, és önadózás keretében a bevallás benyújtásával egyidejűleg
megfizetni a (2) bekezdésben megjelölt számlára, a tárgyévet követő év március 31 napjáig.
(2) A talajterhelési díjat a Biharkeresztes Város Önkormányzat által, a Hajdú Takarék
Takarékszövetkezetnél vezetett 60600211-11098625 számú talajterhelési díj számlája javára
kell megfizetni.
(3) Évközben történő rácsatlakozás esetén a díjfizetési kötelezettség megszűnéséhez, a
változást követő hónap 15. napjáig a kibocsátónak bevallást kell benyújtania.
(4) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő
tulajdonos) a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-hez (a továbbiakban: Szolgáltató)
való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az
új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik).
Adatszolgáltatási szabályok
5. §
(1) A Ktdtv. 21/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a települési szennyvízhálózat
üzemeltetője (a továbbiakban: közszolgáltató), a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
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tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást – mely tartalmazza a
szennyvízcsatornára rácsatlakozók körét, a kibocsátó körben történt változást – a tárgyévet
követő év február 28 napjáig teljesíti a jegyző részére.
(2) Az adatszolgáltatás a (1) bekezdésnek megfelelően, a kibocsátók azonosításhoz szükséges
adatokra, valamint a Ktdtv. 12.§. (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.
Ellenőrzési szabályok
6. §
(1) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások
valódiságát. Az ellenőrzések során először a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
adatokat veti össze a kibocsátó bevallásával.
(2) Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási, díj
megállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek.
Talajterhelési díjat csökkentő tényezők
7. §
(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó a szennyvíztárolójából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására feljogosított közszolgáltatóval szállíttat el.
(2) Locsolási célú felhasználásra igénybe vett vízmennyiséggel akkor csökkenthető a
talajterhelési díj mértéke, ha a kibocsátó az ivóvízhálózat üzemeltetője által engedélyezett és
nyilvántartott külön mellékvízmérővel rendelkezik.
(3) Az ivóvízvezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel akkor lehet
csökkenteni a talajterhelési díj mértékét, ha a kibocsátó a meghibásodás tényét bejelentette a
közszolgáltatónak és a meghibásodás elhárítását, valamint az elfolyt vízmennyiséget a
közszolgáltató által kiállított dokumentummal megfelelően igazolja.

Díjkedvezmények, mentességek
8. §
(1) A talajterhelési díj megfizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít annak a
kibocsátónak, aki a Ktdtv. 11.§ (2) bekezdése alá tartozik.
(2) A 2016. évi talajterhelési díj bevallásától és fizetési kötelezettségétől mentesül az a
kibocsátó, aki 2016. augusztus 31-ig rácsatlakozik az ingatlanához tartozó
szennyvízhálózatra. A rácsatlakozást záró bevallás benyújtásával és a vízi-közmű
szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával igazolja.
(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag udvari csapról van
vízvételi lehetősége.
(4) Rászorultsági alapon teljes mértékben mentesülhet a talajterhelési díjfizetési
kötelezettsége alól az a család, illetőleg egyedülálló személy aki(k) az alábbi feltételeknek
együttesen megfelel(nek):
a. családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetében, annak 150 %-át.
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b. a mért vízmennyiség éves szinten nem haladja meg a 30 m3-t.
(5) A mentesség, kedvezmény igénybevétele iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.
(6) A mentességeket és díjkedvezményeket csak magánszemélyek és kizárólag személyenként
egy ingatlan után a bevallás és a nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, a megfelelő
igazolások csatolásával lehet érvényesíteni.
Záró rendelkezések
9. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdtv.-ben és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.
E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
talajterhelési díjról szóló 11/2005. (III. 24.) számú önkormányzati rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Biharkeresztes, 2016. január hó 29. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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Melléklet a 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
talajterhelési díjhoz
……... évről
Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati
adóhatósághoz a tárgyévet követő év március 31-ig.
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve
(cégneve):
Születési
helye:

év

Ideje:

hó

Nap

Anyja születési családi
és utóneve:

-

Adóazonosító
jele:

-

Adószáma:
Statisztikai
számjele:

-

-

város
község

Lakóhelye:
Közterület
neve

Közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

Levelezési
címe:

Ajtó
város
község

Közterület
neve

Közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

Ajtó

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
város
község

Lakóhelye:
Közterület
neve
Helyrajzi száma:

/

Közterület
jellege
/

/

hsz.

ép.

lh.

em.

Ajtó

.

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
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Neve
(cégneve):
Születési
helye:

év

Ideje:

hó

Nap

Anyja születési családi
és utóneve:
Levelezési
címe:

város
község
Közterület
neve

Közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

Ajtó

IV. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben:
___________m3
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerint
általány-vízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség
___________m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége: ___________m3
4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3. sorok összegével)
___________m3
5. A talajterhelési díj mértéke (Az önkormányzati adóhatóságnak kell
előzetesen beírni!)
_________Ft/m3
6. A számított talajterhelési díj: (4. sor * 5. sor * 0,2)
___________m3
7. Fizetendő talajterhelési díj:
___________Ft
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

helység

év

hó

nap

P.H.

Az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja)
Aláírása
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6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2015. évi munkájának értékelésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ülésen részt vesz
az Intézményvezető Asszony. A Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta a beszámolót, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót.
Megállapították, hogy az előző évekhez hasonlóan igen részletes, bőséges, alapos beszámolót
kaptak. Igen sokrétű, színes kulturális életet biztosít az intézmény a Biharkeresztes és a
környéken élők számára. Arra biztatták Intézményvezető Asszonyt, hogy jobban propagálják
a tevékenységüket. Látható napra lebontva, színes program várja a kultúra iránt érdeklődőket.
A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolják a Képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: A beszámoló képekben is bemutatta a programokat, valóban azt
a konzekvenciát vonhatják le Biharkeresztes város közművelődési életéről, hogy gazdag
program áll az érdeklődők rendelkezésére. A költségvetési feltételek, még inkább növelik az
ott dolgozók munkájának értékét. Nagyon sok pályázatot írnak, külön köszöni, hogy a kevés
forrást, amit biztosítani tud az önkormányzat, nagy gondossággal használják fel. Nagyon
figyelemre méltó az a támogatás, amit az egyes civil szervezeteknek nyújtanak, nemcsak a
terem biztosítására gondol, hanem a szakmai segítségnyújtásra is. Mindenféleképpen
dicséretet érdemel a munkájuk és a kitartásuk. Megköszöni Igazgató Asszony munkáját, jó
vele dolgozni, felkészült szinte mindenhez ért, a nap minden órájában elérhető. Segítségükre
van.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2015. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. január 28.
Barabás Ferenc polgármester: A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolja. Kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2015. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
6/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési
intézmények 2015. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót
dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. január 28.
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7. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének
elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. Igen
részletes, alapos, minden területre kiterjedő munkatervet kaptak az előző évek
hagyományainak megfelelően. Elfogadásra javasolják.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A korábbi éveknek megfelelő alapossággal,
gondossággal készült el a munkaterv, az önkormányzattal egyeztetve azokat, amik települési
szintűek. Olyan programokat terveztek, hogy minden korosztály megtalálja a számára
megfelelőt. Kérik minél többen vegyenek részt a rendezvényeken, sokszor csak a fáradtságot
kellene venni.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A folytonosság is látható. A meglévő tervezhető
források ennyit engednek, látszik, ha forrást lehet szerezni, lehet bővíteni. Kívánja, minél
többen vegyék észre. A nagyrendezvényeken lehetnének többen. A klubélet épülő félben van,
egyre inkább kiteljesedni látja, örül, hogy felfedezik a biharkeresztesiek. Jó egészséget és
lendületet kíván a továbbiakban.
Barabás Ferenc polgármester: Pozitív a gondolkodása, többet akar, jobbat, érdekesebbet.
Javasolja, hogy az újságban az eseménynaptárt jelentessék meg, hogy mindenki
hozzáférhessen az időpontokhoz. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár 2016. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
7/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház
és Könyvtár 2016. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.

8. Előterjesztés a Biharkeresztes 728 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvételéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Reméli, ha felújításra kerül, a település hasznát veszi.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
728 hrsz-ú, valóságban Biharkeresztes, Kölcsey u. 9. szám alatt felvett belterületi ingatlan
ingyenes átvételére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a
megállapodási, szerződés megkötésre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester,
Határidő:
azonnal
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
8/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a
Biharkeresztes 728 hrsz-ú, valóságban Biharkeresztes, Kölcsey u. 9. szám alatt felvett
belterületi ingatlan ingyenes átvételére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a
megállapodási, szerződés megkötésre.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
azonnal

9. Előterjesztés Kéri Vince, Biharkeresztes, Sallai utca 23 szám alatti lakos
kérelméhez
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 megtárgyalta a kérelmet.
Úgy gondolják, hogy a rendelkező rendelet alapján nem áll módjukban támogatni a
felvetetteket.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kéri Vince 4110 Biharkeresztes,
Sallai utca 23. sz. alatti lakos kérelmét megismerte, de az Önkormányzat vonatkozó rendelete
szerint azt nem áll módjában támogatni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kéri Vince 4110
Biharkeresztes, Sallai utca 23. sz. alatti lakos kérelmét megismerte, de az
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint azt nem áll módjában támogatni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.

10. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, egyhangúlag
egyetértenek a határozati javaslat elfogadásával.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlati, praktikus kérés, természetesen támogatni tudják.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztesi Református
Egyházközség és Biharkeresztes Város Önkormányzata között 2013. május 2-án megkötött,
Kossuth utca 52. szám alatti iskolaépületre vonatkozó használatba adási szerződés 2. 1 .
pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
amely létrejött egyrészről,
Név: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Képviseli: Barabás Ferenc polgármester
Törzsszáma: 728405
Adószáma: 15728403 - 2 - 09
Bankszámlaszáma: 60600211-11098508
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Statisztikai számjele: 15728403 - 8411 - 321 - 09
mint Tulajdonos - továbbiakban: Átadó
2.1. Az Átadó és az Átvevő megállapodnak abban, hogy a használati díjat 2016. január 1.
napjától az átvevő által fenntartott Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola havonta köteles megfizetni az a tárgyhó 25. napjáig az Átadó 6060021111098508 számú bankszámla számára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt használatba adási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 29.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztesi Református
Egyházközség és Biharkeresztes Város Önkormányzata között 2013. május 2-án
megkötött, Kossuth utca 52. szám alatti iskolaépületre vonatkozó használatba adási
szerződés 2. 1 . pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
amely létrejött egyrészről,
Név: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Képviseli: Barabás Ferenc polgármester
Törzsszáma: 728405
Adószáma: 15728403 - 2 - 09
Bankszámlaszáma: 60600211-11098508
Statisztikai számjele: 15728403 - 8411 - 321 - 09
mint Tulajdonos - továbbiakban: Átadó
2.1. Az Átadó és az Átvevő megállapodnak abban, hogy a használati díjat 2016.
január 1. napjától az átvevő által fenntartott Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola havonta köteles megfizetni az a
tárgyhó 25. napjáig az Átadó 60600211-11098508 számú bankszámla számára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt használatba adási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 29.

K/2. Szóbeli előterjesztés kötelező betelepítési kvóta elutasításához
Barabás Ferenc polgármester: A határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták. Úgy
gondolja a határmentén még inkább potenciális veszélyt jelentenek azok a történések, amik
Európában történnek, ettől szeretnék megvédeni magukat.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési
kvótát. A kötelező betelepítési kvótát jogtalannak, értelmetlennek tartja, mely növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és köznevelési rendszerünkre.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, jelen
határozat Magyarország Miniszterelnökének történő megküldésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
11/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvótát jogtalannak, értelmetlennek tartja,
mely növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi
és köznevelési rendszerünkre.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, jelen
határozat Magyarország Miniszterelnökének történő megküldésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.

K/3. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

Barabás Ferenc polgármester: Jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat az
együttműködési megállapodások felülvizsgálatával. Változatlan tartalommal javasolják
elfogadni.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, egyhangúlag
elfogadásra javasolják mindkét tervezetet. Felmerült bizottsági ülésen, hogy jó lenne, ha
mindkét nemzetiségi önkormányzat aktívabban részt venne a település életében, képviselőtestületi üléseken, rendezvényeken, bizottságok munkájában, szeretnék, ha ez realizálódna.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Valamilyen formában tolmácsolni kell az elhangzott
véleményt. Az utóbbi időben az együttműködés gyakorlatilag formálissá vált, jelentősége
nincs, nem engedhetik meg ezt maguknak, le kell ülni, megbeszélni, hogy mi lehet az oka.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatokat.
I.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
II.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
13/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét
és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/4. Szóbeli előterjesztés a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai
Programjának elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Elkészült a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai
Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata.
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Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Egy jogszabályváltozást követően az NRSZH-nál kell
nyilvántartásba venni, nálunk, mint szolgáltatás működik. Ahhoz, hogy bejegyzésre kerüljön,
el kell fogadni a szakmai programját és a szervezeti és működési szabályzatát. Balláné Nagy
Tünde gyerekház vezető eljuttatta a dokumentumokat, amelyeket javaslataival visszaküldött
átdolgozásra, ez után készült el az előterjesztés szerinti változat. Ismerteti a szakmai program
főbb pontjait. A bejegyzéshez alkalmas. Nem volt könnyű megalkotni, nem tudják mi az, amit
ténylegesen tartalmaznia kell.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a gyerekház
szakmai programját, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Biztos Kezdet
Gyerekház Szakmai Programját megismerte, és azt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
14/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Biztos Kezdet
Gyerekház Szakmai Programját megismerte, és azt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a gyerekház
szervezeti és működési szabályzatát, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Biztos Kezdet
Gyerekház Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Biztos Kezdet
Gyerekház Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.
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K/5. Szóbeli Előterjesztés a GINOP 5.1.1-15/2015-00001 út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program elnevezésű pályázat benyújtásához
Barabás Ferenc polgármester: Pályázatot kívánnak benyújtani a GINOP 5.1.1 -15/2015-00001
„Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban bérköltség támogatás
elnyeréséhez.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A határozati javaslatban látszik, melyet írásban a
képviselők megkaptak, hogy az önkormányzat bérköltség támogatás elnyeréséhez két
pályázatot kíván benyújtani. Mindenki előtt ismert, hogy nem zárták be a közösségi házat, az
ott dolgozó két munkatárs társadalmi munkában dolgozik. Lehetőség nyílik a támogatási
pályázat benyújtására. A két személy 12 havi foglalkoztatása valósulhat meg.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete két pályázatot nyújt be a GINOP
5.1.1 -15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programban
bérköltség támogatás elnyeréséhez.
A támogatás mértéke:
1.esetben 100% támogatás 2016. 02 01 –től szeptember 30-ig
Önrész: + 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség = 600 000 Ft bér +
162 000 Ft járulék: összesen: 762 000 Ft
2.esetben 70% támogatás 2016. 02 01 –től szeptember 30-ig + 30% önrész= 480 000
Ft + 129 600 Ft járulék, összesen: 609 600 Ft
Önrész: + 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség = 800 000 Ft bér +
216 000 Ft járulék: összesen: 1 016 000 Ft
Az önrész mértéke összesen: 2 387 600 Ft, melyet a képviselő-testület 2016. évi költségvetése
terhére biztosít.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. január 28.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete két pályázatot nyújt be a
GINOP 5.1.1 -15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez.
A támogatás mértéke:
1.esetben 100% támogatás 2016. 02 01 –től szeptember 30-ig
Önrész: + 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség = 600 000 Ft bér +
162 000 Ft járulék: összesen: 762 000 Ft
2.esetben 70% támogatás 2016. 02 01 –től szeptember 30-ig + 30% önrész=
480 000 Ft + 129 600 Ft járulék, összesen: 609 600 Ft
Önrész: + 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség = 800 000 Ft bér +
216 000 Ft járulék: összesen: 1 016 000 Ft
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Az önrész mértéke összesen: 2 387 600 Ft, melyet a képviselő-testület 2016. évi
költségvetése terhére biztosít.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. január 28.

K/6. Szóbeli előterjesztés Együttműködési szándéknyilatkozathoz
Barabás Ferenc polgármester: Amint az első napirendi pontnál már tájékoztatta a
képviselőket, a megyei közgyűlés elnöke megbeszélést hívott össze. Elhatározták, hogy
megyei vásárnaptárt fognak készíteni. Ehhez együttműködési szándéknyilatkozatot kívánnak
aláírni, kibővítenék a határon túli településekkel is. Azt szeretnék elérni, hogy minden
hónapban legyen várás, vagy határon innen, vagy határon túl. Biharkeresztes bekerül a 12
együttműködő önkormányzat csoportjába, az Expó április hónapban szerepelni fog a
naptáron. Azért hívta össze Elnök Úr a megbeszélést, hogy tájékoztatást adjon, hozzanak létre
valamilyen szervezeti formát. A ROHU pályázatok lehetőséget fognak biztosítani a
támogatásra. A szándéknyilatkozat aláírására február 6-án kerül sor Derecskén, ott lesz az
első vásár. Kéri a képviselőket, járuljanak hozzá az együttműködési szándéknyilatkozat
aláírásához, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert,
hogy
a
Vásárszövetség
létrehozásáról
szóló
együttműködési
szándéknyilatkozatot Biharkeresztes Város Önkormányzat nevében 2016. február 6. napján
Derecske városban, a téli vásár keretében aláírja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. február 6.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Vásárszövetség létrehozásáról szóló együttműködési
szándéknyilatkozatot Biharkeresztes Város Önkormányzat nevében 2016. február 6.
napján Derecske városban, a téli vásár keretében aláírja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. február 6.

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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