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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24-én –
csütörtök – du. 16 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás képviselők
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület, az
5. pont kivételével, azt leveszi a napirendről, mivel a szerződést a Kft köti meg.
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 Püspökladányi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési
szerződés és megállapodás jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség alapszabályának elfogadásáról
6. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
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7. Előterjesztés a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által I.
világháborús hadisírok felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
8. Különfélék
K/1. Előterjesztés közművelődési megállapodás kötésről
K/2. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/4 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 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 Püspökladányi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési
szerződés és megállapodás jóváhagyásáról
5. Előterjesztés
elfogadásáról

a

Hajdú-Bihar

Megyei

Vásárszövetség

alapszabályának

6. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
7. Előterjesztés a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által I.
világháborús hadisírok felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
8. Különfélék
K/1. Előterjesztés közművelődési megállapodás kötésről
K/2. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/4 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Dani Béla Péter képviselő: A két ülés között polgármesteri jelentés 2.
kapcsolatosan kér tájékoztatást.

és 5. pontjával

Barabás Ferenc polgármester: Amint látható, a Bayer Construkt Kft komolyan elkezdett
építkezni, időben kész lesz az épülettel. Ahhoz, hogy március végére legyen áram, az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt vezetőivel folytatott megbeszélést az Ipari Park elektromos
hálózati csatlakozásának kiépítéséről. Már korábban is voltak tárgyalások, amikor azt a
tájékoztatást kapták, hogy egy évbe és 22 millió Ft-ba kerül a csatlakozási pont. A szerződést
nem írták alá. Tárgyaltak Országgyűlési Képviselő Úrral, hogyan lehetne lerövidíteni a
határidőt. Az információ szerint az E.On kötelessége kiépíteni a szakaszt, biztosítani a trafót
és minden betelepülőnek a külön órát. Aljegyző úrral több tárgyalást folytattak, kerestek
kapcsolatokat, 3 napon belül fogadta az E.On őket. Tényleg van ilyen lehetőség, nagyon
udvariasak voltak. Ha a megfelelő szakigazgatási szerveknél eljárnak, 2 hónap alatt elkészül,
nem az önkormányzatnak kell a trafót biztosítani. A dokumentumokat is elfogadták, nem kell
új dokumentumokat készíteni. November 10-én Nagyváradon a RO-HU pályázatok
Társadalmi Egyeztető Fórumán vett részt, magyar részről két települést hívtak meg,
Debrecent és Biharkeresztest. Sor került a társadalmi egyeztetésre, holnapi nap folyamán is
lesz tárgyalás, hogy milyen együttműködés keretén belül mi valósul meg. Egyesületek közötti
együttműködés is szerepel a megbeszélés témái között, szeretnének olyan projektet, ami a
hagyományápolásról szól. Két partnere van Biharkeresztesnek, a Bihor Megyei
Önkormányzat és Nagyvárad város, mind a kettővel tartják a kapcsolatot.
Mivel további kérdés, vélemény nem érkezett kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. november 24.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
198/2016. (XI. 24.) 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. november 24.
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2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták, amint látható,
nincsenek pénzügyi gondjai az önkormányzatnak. A kiegészítő támogatást várják. Karácsony
előtt meg fogják kapni, de nem tudják mennyi lesz a pontos összeg.
Mivel a képviselők részéről, kérdés vélemény 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. 11. 24.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
199/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. 11. 24.

3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet. Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság is egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
támogatják a támogatásokról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Felkéri Aljegyző Urat, adjon tájékoztatást a módosítással
kapcsolatosan.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az előterjesztésben látható, hogy a jelenlegi módosítás két
települési támogatási formát érint, a két legaktuálisabbat az évvégére nézve. Tűzifatámogatás
esetén 5 m3-ről 2 m3-re vinnék le a maximális adható mennyiséget. Eddig sem adtak soha 5
m3-t, mert nem volt rá lehetőség. Kivették a jövedelmi viszony igazolását, mert nem
kérelemre indul a támogatás, hanem hivatalból. Más települési támogatási formáknál már
vizsgálva van a jövedelem. Másik módosítás a szankcionálás. Aki a tűzifát tovább értékesíti,
azt 3 évre kizárnák a támogatási formából. A Karácsonyi támogatás a tavalyihoz hasonlóan 10
ezer forint lenne. Polgármester Úrnak a tavalyi kettőhöz képest, most három támogatási
formában lenne egyéni döntési joga szociális rászorultsági alapon. Ezek a legfontosabb
módosítások.
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Barabás Ferenc polgármester: Kihangsúlyozza, hogy a maximális 2 m3 tűzifa, nem azt
jelenti, hogy 2 m3 fát fognak kiosztani, valószínüleg nem fognak olyan mennyiséget kapni,
mert sok a rászoruló, de a lehetőséget biztosítják a rendeletben.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, 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.) 11/C. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11/C. §
„(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,
továbbá
d) a Polgármester egyedi döntése alapján az a Biharkeresztesen legalább 5 éve állandó
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó
lakos, aki egyéb szociális rászorultsági alapon arra jogosult.
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(2) A támogatás megállapításáról az (1) bekezdés d) pontja kivételével a jegyző hivatalból
dönt, melynek összege 10.000 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.”
2. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Ör.) 11/D. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11/D. §
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A (2) pontban meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell életvitelszerűen tartózkodnia és bejelentett
lakóhelyének, tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.
(6) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(7) A támogatásra való jogosultságról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestületének Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága határoz.
(8) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát
a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben: házastárs
vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Közeli
hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(9) Az a jogosult, aki a részére nyújtott támogatást értékesíti, az a következő 3 évben nem
részesülhet ilyen támogatásban. ”
3. §
Ez a rendelet 2016. december 1. 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. november 25. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési
szerződés és megállapodás jóváhagyásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet. Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság javasolja a vagyonkezelési
szerződés és a megállapodás jóváhagyását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a szerződést és a megállapodást is.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Ahogyan ismert a
köznevelési intézmények működtetése az állam illetve a tankerületi központok feladatkörébe
kerül. Biharkeresztesnek eddig megvolt a lehetősége a működtetésre, a Képviselő-testület
erről döntött. A 2013-ban kötött vagyonhasználati szerződést megszüntetve, vagyonkezelési
szerződést kell kötni. A megállapodás és a vagyonkezelési szerződés előterjesztését két-három
fordulós egyeztetés előzte meg a tankerületi igazgatóval. A minta dokumentumot amikor
megkapták s elolvasták, kiegészítésére, módosítására javaslatot tettek, amit a tankerület
maximálisan elfogadott. Voltak olyan elemek, amelyek nem relevánsak, mert alkalmazottakat
például nem fognak átadni. A tankerületi központ kötelezettséget vállalt arra, hogy a takarítás
és karbantartás a Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés alapján történik. Ugyancsak nem
kell tartalmaznia a megállapodásnak gyermekétkeztetésre vonatkozó részt, a biharkeresztesi
iskolához nem kapcsolódik konyha, ennek a résznek törlését kérték. Két dokumentum látható
mellékletekkel, teljeskörű felméréssel kerül átadásra. Kérték, hogy szerepeltessék, hogy az
ingóságokat, amelyeket kizárólag Biharkeresztesen használnak, ne kerülhessen el innen.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola állami működtetésbe és vagyonkezelésbe vétele érdekében szerződést köt a
Püspökladányi Tankerületi Központtal.
Felhatalmazza a Polgármestert az állami működtetésbe vételről szóló megállapodás és a
vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 15.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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200/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola állami működtetésbe és vagyonkezelésbe vétele érdekében
szerződést köt a Püspökladányi Tankerületi Központtal.
Felhatalmazza a Polgármestert az állami működtetésbe vételről szóló megállapodás és
a vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:
5. Előterjesztés
elfogadásáról

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 15.
a

Hajdú-Bihar

Megyei

Vásárszövetség

alapszabályának

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták az előterjesztést, az ügyrendi és a pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke:
elfogadásra javasolják.

Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,

Barabás Ferenc polgármester: Amint bizottsági ülésen beszéltek róla, valamennyiük előtt
ismert volt az alapszabály. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:64. §-a, alapján
1./ alapító tagként részt vesz a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség egyesületi formában való
megalapításában.
2./ A képviselő-testület elfogadja a melléklet szerinti végleges alapszabályt, felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az egyesület
nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás során esetlegesen felmerülő hiánypótlás
keretében a bíróság által kért módosításokat fogadja el és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályt írja alá.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
2.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a HajdúBihar Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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201/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 3:64. §-a, alapján
1./ alapító tagként részt vesz a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség egyesületi
formában való megalapításában.
2./ A képviselő-testület elfogadja a melléklet szerinti végleges alapszabályt,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felhatalmazza továbbá a
polgármestert, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás során
esetlegesen felmerülő hiánypótlás keretében a bíróság által kért módosításokat fogadja
el és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt írja alá.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

2.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, az általános iskola körzetét az eddig megszokottak
szerint javasolják elfogadni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A kormányhivatalnak a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján ki kell kérni a települési önkormányzatok véleményét. A határozat
mellékletét kell képeznie kötelezően az iskolában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek létszámának, ami összesen 26 fő.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése
alapján – az alábbi véleményt adja.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki,
Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. november 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
202/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd,
Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja
meghatározni.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. november 30.
Melléklet:
Biharkeresztes város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma
intézményi és tagintézményi bontásban:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola:
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

21fő
5 fő

7. Előterjesztés a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által I.
világháborús hadisírok felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: A pályázatot, egy a katolikus temetőben található katonasír
felújítására nyújtják be. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata részt vesz Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum által I. világháborús hadisírok felújítására vonatkozó pályázatban.
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap
benyújtásával és projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
203/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata részt vesz Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által I. világháborús hadisírok felújítására vonatkozó
pályázatban.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati
adatlap benyújtásával és projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

8. Különfélék
K/1. Előterjesztés közművelődési megállapodás kötésről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
támogatja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel megkössék a szerződést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel
már több éve együtt dolgoznak, most hivatalos formába öntik az együttműködést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1)
bekezdésére figyelemmel hozzájárul Biharkeresztes Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar
Megyei Népművészeti Egyesület között közművelődési megállapodás kötéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú
közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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204/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §
(1) bekezdésére figyelemmel hozzájárul Biharkeresztes Város Önkormányzata és a
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület között közművelődési megállapodás
kötéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti
tartalmú közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a 204/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozathoz:
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Biharkeresztes Város Önkormányzata (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57., képviselője:
Barabás Ferenc polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület (cím:4026 Debrecen, Vendég u. 28., képviseletében
Hubert Erzsébet elnök, a továbbiakban: Feladatvállaló) között, alulírott helyen és napon, a következő
feltételek mellett:
I.
Bevezető, a megállapodás célja
1. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban közművelődési tv.) foglalt helyi közművelődési feladatok
ellátásáról a települési kulturális tevékenység színesítése érdekében a Feladatvállaló útján is
gondoskodik.
2. A feladat ellátásának alapvető szabályait - a közművelődési tv. és a végrehajtására kiadott
jogszabályokkal összhangban – Biharkeresztes Város Képviselő-testületének a 2/2015. (I. 30.)
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a továbbiakban:
közművelődési rendelet) tartalmazza.

II.
A megállapodás tárgya
A Feladatvállaló a közművelődési tv. 2-4/A. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint
biztosítja a Biharkeresztes lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülését, valamint
a településlakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a
közművelődési tv. 76. § - 78. §-ában megfogalmazottakra.
a) . Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.

13

- a szakterületének megfelelően gyermek és felnőtt korosztály számára népi kézműves szakkörök,
tanfolyamok szervezése, működtetése pl. hímző, szövő, csipkekészítő, gyöngyfűző, fazekas, bútorfestő
stb.
- a speciális helyzetű fiatalkorúak gondjaihoz igazodó öntevékeny lehetőségek felkutatása,
művelődési közösségeinek szervezése, szakmai segítségnyújtása
b) . A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
- Biharkeresztes Város kulturális, közösségi értékeinek megismertetéséhez, a helyi tudás, a
lokálpatriotizmus elmélyítéséhez a kulturális információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító
összefogások ösztönzése, a helyi kultúra értékeinek megismerésére művelődési alkalmak szervezése (a
debreceni kézműves értékek tudományos igényű feltárása, dokumentálása, oktatása kiscsoportjaiban :
hímző, szövő, bútorfestő, viseletvarró, fazekasság területein.
c) . Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás, az ünnepek kultúrájának gondozása.
- népművészeti hagyományőrző közösségek életre hívása, tevékenységük közismertté tétele,
találkozók és kiállítások szervezése,
- szakkörök, tanfolyamok indítása, tevékenységük népszerűsítése. A nevezetes debreceni
kismesterségek népszerűsítése.
- a nemzeti évfordulók, világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, szervezése. A
hagyományos népi ünnepkörök közös megünneplése gyermek és felnőtt közösséggel. Pl. húsvéti
népszokások
d) . Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
- az amatőr művészeti csoportok, körök, egyesületek, együttesek, közösségek munkájának szakmai
segítése, anyagi és infrastrukturális támogatása,
- a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához (ének. zene, tánc, népi iparművészet)
együttesek, tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, infrastrukturális és anyagi segítség
nyújtása,
- ismeretszerző és képességfejlesztő körök szervezése, ösztönzése, működésük segítése, az egyesület
lehetőségeihez mérten.
e). A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
- a különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségek művelődési tevékenységéhez
kulturális szolgáltatások biztosítása, a lehetőségekhez mérten.
f) . A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- kapcsolat építése a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a kisebbség anyaországaival.
A romániai,velünk hasonló tevékenységű közösségekkel kapcsolat tartás, szakmai segítségadás, közös
programok, kiállítások. (Nagyvárad Tibor Ernő Galéria)
g) . A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
- a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez alkalmazkodó kulturált
lehetőségek, alkalmak szervezése
- játszóházak szervezése gyermek és ifjúsági korosztály számára az ünnepkörökhöz kapcsolódóan
h). Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- kulturális szolgáltatások nyújtása a közművelődési intézményekben, közösségi színtereken,
- a kulturális turizmus segítése.

III.
A közhasznú tevékenység ellátásának feltételei
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1. A Feladatvállaló vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatásait ingyenesen biztosítja.
2. A Feladatvállaló a közművelődési feladatok ellátásához megfelelő végzettséggel és
szakképesítéssel rendelkező közművelődési szakembert köteles biztosítani. A feladatvállaló
kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységét a jogszabályok, valamint jelen megállapodásban
foglaltak betartásával, magas színvonalon végzi.
3. A Feladatvállaló gondoskodik a közművelődési szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételek:
berendezési tárgyak, technikai eszközök biztosításáról.

IV.
Záró rendelkezések
1. A megállapodás azonnali hatályú felmondásának van helye, amennyiben a Feladatvállaló jelen
szerződésben vállalt közművelődési szolgáltatás ellátásának kötelezettségét súlyosan megszegi.
2. Jelen megállapodást a felek bármelyike a rendes felmondás körében 90 napos határidővel
indoklás nélkül felmondhatja.
3. A közművelődési megállapodás közös
ellátásának sérelme nélkül, bármikor módosítható.

megegyezéssel

a

közművelődési

feladatok

4. A jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. Az aláírás napján lép hatályba és az aláírás
napjától határozatlan szól.
5. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során köztük
támadt vitát a megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében tárgyalás útján rendezik.
A jelen közművelődési megállapodást elolvasás és értelmezést követően a felek jóváhagyólag, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látják el.
A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási szerződésre vonatkozó, valamint a közművelődési tv. és a
közművelődési rendelet szabályai az irányadóak.
Kelt: Biharkeresztes, 2016. november …...

Barabás Ferenc
polgármester
Biharkeresztes Város
Önkormányzata

Hubert Erzsébet
elnöke
Hajdú-Bihar Megyei
Népművészeti Egyesület
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K/2. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/4 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják
el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták a napirendet, az ügyrendi és a pénzügy bizottság is egyhangúlag elfogadásra
javasolja határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
szintén támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra kerülő ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
külterület 0166/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására 7.607.400,– Ft értékben.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban meghatározott vételi ajánlat az érintett
ingatlantulajdonos irányába történő közlésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
205/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra kerülő ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a
Biharkeresztes külterület 0166/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására 7.607.400,–
Ft értékben.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban meghatározott vételi ajánlat az
érintett ingatlantulajdonos irányába történő közlésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/3. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. december 1. napján tartandó
Közgyűléséhez
Barabás Ferenc polgármester: A Debreceni Vízmű Zrt. megküldte az önkormányzat részére a
2016. december 1. napján megtartandó Közgyűlés által elfogadni javasolt határozatok
tervezetét, melyeket a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia. A határozat-tervezeteket a
képviselők írásban megismerték. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az 1. számú határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 2. számú
határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és megbízási szerződésének
megszüntetése tárgyában.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a társaság
vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme:
4028 Debrecen, Hadházi út 77.) a megbízását 2016. december 2.-tól.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a
jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések
kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói
jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatója, Bereczné Eszterhai Valéria (anyja neve: Galambos
Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) megbízásának visszavonását 2016.
december 2.-tól és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
206/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és megbízási szerződésének
megszüntetése tárgyában.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a társaság
vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve: Galambos Borbála,
lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) a megbízását 2016. december 2.-tól.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a
jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések
kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére
ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy elfogadja a társaság vezérigazgatója, Bereczné Eszterhai Valéria (anyja neve:
Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) megbízásának
visszavonását 2016. december 2.-tól és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 2. számú
határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és megválasztja a társaság
vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina; lakcíme: 4028
Debrecen, Vasvári P. u. 30/A.) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig határozott időre
munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítménybér és a munkaszerződése szerinti egyéb
juttatások.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató munkaviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a
munkaviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések
kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói
jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina;
lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig
határozott időre munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítménybér és a munkaszerződése
szerinti egyéb juttatások, valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
207/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, munkaszerződésének és
javadalmazásának megállapítása tárgyában.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és megválasztja a
társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina;
lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A.) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig
határozott időre munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó alapbér és a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítménybér és a
munkaszerződése szerinti egyéb juttatások.
A Képviselő-testület a Vezérigazgató munkaviszonyára vonatkozó szerződés aláírását
és a munkaviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó
rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a
Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának
elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
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Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve
Benedek Hermina; lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. december 2-től
2020. május 31.-ig határozott időre munkaszerződéssel, díjazása: 1.600.000,- Ft/hó
alapbér és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti
teljesítménybér és a munkaszerződése szerinti egyéb juttatások, valamint a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére
ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 3. számú
határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
napirendi pontjaként szereplő új fiók telephelyek bejegyzését az Alapszabályba.
Felhatalmazza az Önkormányzat a részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
új fiók telephelyek bejegyzését a társaság Alapszabályába 2017. január 1-től a 2016.
december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
208/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
napirendi pontjaként szereplő új fiók telephelyek bejegyzését az Alapszabályba.
Felhatalmazza az Önkormányzat a részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy az új fiók telephelyek bejegyzését a társaság Alapszabályába 2017. január 1-től a
2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 4. számú
határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
meghívójának mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
Alapszabály módosítást a 2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
209/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
meghívójának mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy az Alapszabály módosítást a 2016. december 1. napjára kitűzött közgyűlésen
elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 5. számú
határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
mint kisebbségi részvény tulajdonos, mentesíti a Debreceni Vízmű Zrt.-t a konszolidált
beszámoló készítési kötelezettség alól.
Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
210/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy mint kisebbségi részvény tulajdonos, mentesíti a Debreceni Vízmű Zrt.-t a
konszolidált beszámoló készítési kötelezettség alól.
Ezen határozatot a Képviselő Testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 6. számú
határozati javaslattal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
meghívójának mellékleteként kézbesített Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
tervezetét.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a 2016. december 1. napjára kitűzött
közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
211/2016. (XI. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés
meghívójának mellékleteként kézbesített Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának tervezetét.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét,
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a 2016. december 1. napjára
kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Ezen határozatot a Képviselő-testület kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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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