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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
6. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati
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7. Előterjesztés a BSZC Bocskai István
Szakközépiskolája és Kollégiuma kérelméhez

Gimnáziuma,

Szakgimnáziuma,

8. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kérelméhez
9. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére
10. Előterjesztés a KÖFOP-1-2.1.-VEKOP-16 kódszámú pályázat elkészítésére vonatkozó
megbízási szerződés tervezet elfogadásához
11. Előterjesztés
a
GINOP-6.1.1-15-2015-00001
azonosítószámú
„Alacsony
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekthez kapcsolódó
közfoglalkoztatáshoz
12. Előterjesztés a jégkárt elszenvedett településeken élő családok segítségkéréséről
13. Előterjesztés a Kárpát Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program felhívásáról
14. Előterjesztés a Biharkeresztes Kölcsey u. 1. szám alatti sövénykerítés kialakítási
kérelemről
15. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról
7. Előterjesztés a BSZC Bocskai István Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma kérelméhez

Önkormányzati
Szakgimnáziuma,
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8. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kérelméhez
9. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére
10. Előterjesztés a KÖFOP-1-2.1.-VEKOP-16 kódszámú pályázat elkészítésére
vonatkozó megbízási szerződés tervezet elfogadásához
11. Előterjesztés a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekthez
kapcsolódó közfoglalkoztatáshoz
12. Előterjesztés a jégkárt elszenvedett településeken élő családok segítségkéréséről
13. Előterjesztés a Kárpát Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program felhívásáról
14. Előterjesztés a Biharkeresztes Kölcsey u. 1. szám alatti sövénykerítés kialakítási
kérelemről
15. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, kéri tegyék
fel esetleges kérdéseiket a polgármesteri jelentésekkel kapcsolatosan.
Zsilinyi László képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 1. pontjával kapcsolatosan
kér tájékoztatást.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 3.
pontjával kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Harsányi Csaba képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 5. pontjával
kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A Major Kft vezetőjével folytatott megbeszélést július 5-én. A
napokban még mindig lehetett érezni a kellemetlen szagot. Az előzményeket ismerik, volt egy
bírósági eljárás, akkor még nem a Major Kft volt a sertéstelep tulajdonosa, az előző
üzemeltető csődbe ment. A Major Kft megvásárolta a telephelyet, olyan örökséget kapott,
amit meg kell oldani, szeretné, hogy minél kevesebb legyen a kellemetlenség. Mindkét tároló
teljesen tele volt kezeletlen trágyával. A szaghatás teljesen nem szüntethető meg, de
mérsékelhető, ha kezelik. Nagyon furcsa módját választották, a termőföldre szórták ki. Ez
ellen tiltakoztak, felvették a kapcsolatot a szakhatóságokkal, beszéltek a földtulajdonosokkal,
akiknek a földjére ki lett juttatva a trágya, de ők mindenféle szakhatósági, környezetvédelmi
engedéllyel rendelkeztek. Aljegyző Úr folyamatosan tárgyalt az ügyben. Amikor még az
előző tulajdonosok működtették, amint emlékeznek, volt a bírósági tárgyalás, melynek
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végeredménye gyakorlatilag egyenlő a nullával. Az állattartást törvény szabályozza.
Folyamatosan egyeztettek, nem nagy eredmény, amit elérték, de a baktériumos kezelést
elkezdték, reggel és este egy negyedóra, amikor a szag erősen érződik. Ezen is változtatnak,
azt kérték az üzemeltetőtől, hogy azt az időpont, amikor kijut a trágya, ne 7 és 8 óra között
történjen, programozzák át, próbálják meg 5 óra előtti időpontra tenni. Azt ígérték, a
baktériumos kezelést folytatják, és csökkenni fog a szaghatás.
A 3. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy Józsa István igazgató úrral arról folytatott
megbeszélést, hogy megkapták az építési engedélyt, elkezdik a beruházást, amint látható
nagyerővel folyik. Március végére üzemképes állapotba fog kerülni, most azon dolgoznak,
hogy a rosszidő beállta előtt tető alá kerüljön a nagycsarnok, azt követően a belső
munkálatokat fogják végezni. Továbbra is fenntartják azt, hogy szeretnének még egy gyárat
idehozni, ha egy másik 4,6 ha-os területet tudnak biztosítani. Amiről ismét tárgyalni fognak.
5. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a Hajdú-Coop értékesítési vezetőjével tárgyalt, aki
arról tájékoztatta, hogy szeretnék október elején megnyitni az üzletet, a külső környezet
kialakítását egyeztették. Kérése volt felé, hogy helyi munkaerőt foglalkoztassanak, erre
ígéretet tett.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. szeptember 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
148/2016. (IX. 15.) 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. szeptember 15.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016.09.15.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
149/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016.09.15.
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
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 módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag támogatja
a rendelet módosításának elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolja a
költségvetésről szóló rendelet módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Bizottsági ülésen részletesen beszéltek róla, hol történnek a
módosítások, beépítették az intézmények módosításait. A rendeletmódosítás egyezik az
államkincstárnak leadott beszámoló adataival.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 19.) 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvényben rögzítettek figyelembevételével az 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

72 975 E Ft-tal
237 264 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
(1)

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

1 130 438 E Ft-ban
1 336 709 E Ft-ban
206 271 E Ft-ban
51 914 E Ft
154 357 E Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú bevételt:

3 347 ezer Ft-ban,

-

felhalmozási célú kiadást:

157 704 ezer Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

56 299 ezer Ft-ban,

- felújítások összegét

29 976 ezer Ft-ban,

-

egyéb felhalmozási kiadás

71 429 ezer Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

1 127 091 ezer Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 179 005 ezer Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

491 127 ezer Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

113 128 ezer Ft-ban,

- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

234 479 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

290 597 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:

49 674 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
112 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
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A költségvetési létszámkeretet 112 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

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. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. 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 2016. 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: 2016. szeptember 16. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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4. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
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 tárgyalta a napirendet, a
támogatási igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: A pályázatot kidolgozzák, próbálnak a legnagyobb összegre
pályázni, a támogatás szükséges, hogy évvégéig stabilan tudjanak gazdálkodni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
150/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. 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.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja a pályázat benyújtását
egyhangúlag.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést, az ebr rendszerbe online
felületen szeptember 30-ig, papíralapon október 3. napjáig kell beküldeni a pályázatot.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás
5/b pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi átlagos
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év
feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a maximálisan igényelhető, összesen
1026 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat
benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 1 303 020,- Ft.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30. támogatási igény benyújtására
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
151/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint kiírt
felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/b pontja alapján
pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi
átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a
maximálisan igényelhető, összesen 1026 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be
pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 1 303 020,- Ft.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. szeptember 30. támogatási igény benyújtására
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6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2017. 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, 9 éve
részt vesz az önkormányzat az ösztöndíjrendszerben, elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: 2007. óta minden évben csatlakozott az önkormányzat
az ösztöndíjrendszerhez, jelen előterjesztés a 2017. évi csatlakozásról szól.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Egyetért az előterjesztéssel.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 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
2016. október 3.
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
2016. október 4.
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
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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
2016. december 8.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2017. január 31. és 2017. augusztus 31.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
152/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 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
2016. október 3.

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
2016. október 4.
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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
2016. december 8.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2017. január 31. és 2017. augusztus 31.

7. Előterjesztés a BSZC Bocskai István Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma kérelméhez

Szakgimnáziuma,

Barabás Ferenc polgármester: A kollégium kéréséről szóló előterjesztést a képviselők
megkapták, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el
véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja a határozati javaslatban
szerepelő heti egy alkalommal egy órában a sportcsarnok térítésmentes biztosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui SZC Bocskai
István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Sportcsarnok
igénybevételére vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére heti egy alkalommal 1
órában a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. szeptember 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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153/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui SZC
Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Sportcsarnok igénybevételére vonatkozó kérelmét támogatja. Az intézmény részére
heti egy alkalommal 1 órában a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. szeptember 15.

8. 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.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A református általános iskola az előzőhöz hasonló
kéréssel fordult az önkormányzathoz. A bizottság támogatja a sportcsarnok heti 4 alkalommal
2-2 órában történő térítésmentes biztosítását.
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:
2016. szeptember 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
154/2016. (IX. 15.) 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
2016. szeptember 15.

9. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslat
elfogadásának két oka van, a 2. szavazókör az átjelentkezők szavazóköre, ott kötelező 5 tag,
és vannak, akik nem tudják vállalni, így ki kell egészíteni a bizottságokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület a
Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Az 1. számú szavazókör
Tag:
NÉV
LAKCÍM
Hegyi Gyuláné
Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.
Póttagok:
NÉV
LAKCÍM
Dénesné Sáhi Eleonóra
Biharkeresztes, Sallai u. 1/A.
Baloghné Mona Judit
Biharkeresztes, Sallai u. 20.
A 2. számú szavazókör
Tagok:
NÉV
LAKCÍM
Pércsiné Marosán Andrea
Biharkeresztes Szacsvay u. 3.
Tordai Tünde
Biharkeresztes, Osváth Pál u.4.
Szabácsikné Kiss Anett
Biharkeresztes, Arany János u. 13.
Póttag:
NÉV
LAKCÍM
Horváth Zoltánné
Biharkeresztes, Kölcsey u. 1.
A 3. számú szavazókör
Tag:
NÉV
LAKCÍM
Németh Ernőné
Biharkeresztes, Táncsics u. 39/A.
Póttag:
NÉV
LAKCÍM
Molnár Vivien
Biharkeresztes, Széchenyi u. 141.
A 4. számú szavazókör
Tag:
NÉV
LAKCÍM
Petőné Kiss Éva
Biharkeresztes, Petőfi u. 9.
Póttag:
NÉV
LAKCÍM
Ilisz Csabáné
Biharkeresztes, Táncsics u. 40/A.
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Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
dr. Juhász Marica HVI vezető, Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
155/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület a
Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Az 1. számú szavazókör
Tag:
NÉV
Hegyi Gyuláné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.

Póttagok:
NÉV
Dénesné Sáhi Eleonóra
Baloghné Mona Judit

LAKCÍM
Biharkeresztes, Sallai u. 1/A.
Biharkeresztes, Sallai u. 20.

A 2. számú szavazókör
Tagok:
NÉV
Pércsiné Marosán Andrea
Tordai Tünde
Szabácsikné Kiss Anett

LAKCÍM
Biharkeresztes Szacsvay u. 3.
Biharkeresztes, Osváth Pál u.4.
Biharkeresztes, Arany János u. 13.

Póttag:
NÉV
Horváth Zoltánné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kölcsey u. 1.

A 3. számú szavazókör
Tag:
NÉV
Németh Ernőné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Táncsics u. 39/A.
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Póttag:
NÉV
Molnár Vivien

LAKCÍM
Biharkeresztes, Széchenyi u. 141.

A 4. számú szavazókör
Tag:
NÉV

LAKCÍM
Biharkeresztes, Petőfi u. 9.

NÉV

LAKCÍM
Biharkeresztes, Táncsics u. 40/A.

Petőné Kiss Éva
Póttag:
Ilisz Csabáné

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Marica HVI vezető, Barabás Ferenc polgármester
azonnal és folyamatos

10. Előterjesztés a KÖFOP-1-2.1.-VEKOP-16 kódszámú pályázat elkészítésére
vonatkozó megbízási szerződés tervezet elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Javasolják,
hogy nyújtsák be a pályázatot, melynek elkésztésére a Govern-Soft Kft-vel kössön megbízási
szerződést az önkormányzat.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Biharkeresztesi közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
önkormányzatok a 257/2016.(VIII.31.) Kormányrendelet melléklete szerint kötelesek január
1-vel csatlakozni az ASP rendszerhez. Ez a pályázat teremti meg a feltételét, 7 millió Ft a
maximális pályázható összeg. A pályázat részeként benyújtandó a kérelem és ahhoz tartozó
mellékletek, nyilatkozatok. Ennek a pályázatnak az elkészítésével bíznák meg a Govern-Soft
Kft-t, akikkel már évek óta kapcsolatban vannak.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra.
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A képviselő-testület a pályázat elkészítésével megbízza a Govern-Soft Kft-t, (Paks, Váci M.
u.3.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a
pályázat mellékleteként benyújtandó nyilatkozatok megtételére, eredményes pályázat esetén a
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert Govern-Soft Kft- vel való a pályázat
elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
156/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra.
A képviselő-testület a pályázat elkészítésével megbízza a Govern-Soft Kft-t, (Paks,
Váci M. u.3.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására,
a pályázat mellékleteként benyújtandó nyilatkozatok megtételére, eredményes pályázat
esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert Govern-Soft Kft- vel való a pályázat
elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. szeptember 30.

11. Előterjesztés a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekthez
kapcsolódó közfoglalkoztatáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, támogatják
a határozati javaslatban foglaltakat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében
kérelmet nyújt be, melyből 24 fő alacsony iskolai végzettségű ember továbbképzése céljából.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
157/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt
keretében kérelmet nyújt be, melyből 24 fő alacsony iskolai végzettségű ember
továbbképzése céljából.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

12. Előterjesztés a jégkárt elszenvedett településeken élő családok segítségkéréséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A napirendet a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, 50 E Ft
anyagi támogatás nyújtását javasolják a jégkárt szenvedett családok támogatására.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Dr. Péter Csaba
Fehérgyarmat Város Polgármestere, Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Elnökének kérelmét és a 2016. június 21. napján jégkárt szenvedett családok részére
…………. összegű anyagi támogatást nyújt Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társuláson keresztül a 2016. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi kiegészített „A” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Dr. Péter Csaba
Fehérgyarmat Város Polgármestere, Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Elnökének kérelmét és a 2016. június 21. napján jégkárt szenvedett családok részére 50.000
Ft összegű anyagi támogatást nyújt Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társuláson
keresztül a 2016. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
158/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Dr. Péter
Csaba Fehérgyarmat Város Polgármestere, Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás Elnökének kérelmét és a 2016. június 21. napján jégkárt szenvedett családok
részére 50.000 Ft összegű anyagi támogatást nyújt Felső-Tisza Vidéki Többcélú
Kistérségi Társuláson keresztül a 2016. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

13. Előterjesztés a Kárpát Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program felhívásáról
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 határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kárpátok
Alapítvány-Magyarország kérését és a Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj programot
tartalmazó felhívást a hátrányos helyzetű diákokhoz történő eljutás érdekében a településen
felhívást tartalmazó plakátokat kíván elhelyezni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
159/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kárpátok
Alapítvány-Magyarország kérését és a Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj
programot tartalmazó felhívást a hátrányos helyzetű diákokhoz történő eljutás
érdekében a településen felhívást tartalmazó plakátokat kíván elhelyezni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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14. Előterjesztés a Biharkeresztes Kölcsey u. 1. szám alatti sövénykerítés kialakítási
kérelemről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, javasolják,
hogy adja ki az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást a sövény kialakítására.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Biharkeresztes,
Kölcsey utca 1. szám alatti bérház lakóinak önköltségen történő sövénykialakításra vonatkozó
kérelmét és ahhoz tulajdonosi hozzájárulást adja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
160/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a
Biharkeresztes, Kölcsey utca 1. szám alatti bérház lakóinak önköltségen történő
sövénykialakításra vonatkozó kérelmét és ahhoz tulajdonosi hozzájárulást adja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

15. Különfélék
K/1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött takarítási
tevékenység ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja a határozati javaslat
elfogadását, miszerint emelkedjen a vállalkozói díj 39 938 Ft-ról 41 364 Ft-ra.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a takarítási tevékenység ellátásáról
szóló vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. szeptember 15.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
161/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a takarítási tevékenység
ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás

Ferenc

polgármestert

a

Barabás Ferenc polgármester
2016. szeptember 15.

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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