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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-én –
szerda – du. 15:40 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
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6. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő rendeletek módosítására
7. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő határozatok módosítására
8. Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezés fő irányainak
meghatározásához
9. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervére
10. Előterjesztés Sörpark Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés megújításához
11. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
12. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéhez
13. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi
Támogatási megállapodásának módosításáról
14. Előterjesztés Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP – rendszer országos
kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 című pályázat megvalósításáról
15. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
16. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosításához
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
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6. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő rendeletek módosítására
7. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő határozatok módosítására
8. Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezés fő
irányainak meghatározásához
9. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervére
10. Előterjesztés Sörpark Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés megújításához
11. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
12. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéhez
13. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi
Támogatási megállapodásának módosításáról
14. Előterjesztés Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP – rendszer
országos
kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16
című
pályázat
megvalósításáról
15. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
16. 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.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 14.
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
216/2016. (XII. 14.) 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. december 14.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, kéri,
mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Az előterjesztésben a bankszámlák egyenlegei látszanak. A
beruházások elszámolása folyamatban van, reméli maradványuk lesz. Sok teendő van még az
utolsó két hétben.
Barabás Ferenc polgármester: 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. 12. 14.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
217/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. 12. 14.
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják azt.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a közös hivatal
költségvetésének módosítását, elfogadásra javasolják.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést, a bevételeket, és az ahhoz
kapcsolódó kiadásokat vezették át.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Közös

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
218/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 31.

4. 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: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a
költségvetési rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a 2016. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítását, elfogadásra javasolják.
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Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést, a III. negyedévet érintő
előirányzat módosításokat vezették át.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosítását:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016. (XII. 15.) 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:
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

68 502 E Ft-tal
68 502 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
(1)

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

1 198 940 E Ft-ban
1 405 211 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:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét

3 532 ezer Ft-ban,
160 658 ezer Ft-ban,
56 295 ezer Ft-ban,
32 934 ezer Ft-ban,
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-

egyéb felhalmozási kiadás
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

71 429 ezer Ft-ban,
1 196 382 ezer Ft-ban,
1 245 427 ezer Ft-ban,
535 779 ezer Ft-ban,
118 402 ezer Ft-ban,
246 669 ezer Ft-ban,
292 359 ezer Ft-ban,
51 344 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
112 főben

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. december 16. 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. december 15. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyetértenek az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést. Jogszabályi kötelezettségből
adódóan átmeneti gazdálkodásról fogad el döntést a Képviselő-testület. Amíg az új
költségvetést nem fogadják el, átmeneti gazdálkodást folytatnak, mely beépítésre kerül a
2017. évi költségvetésbe.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e Biharkeresztes
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
rendelet-tervezetet:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában
működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
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(1) Biharkeresztes Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2017.
január 1-jétől a 2017. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat
2016. évi gazdálkodásának folyamatosságát Biharkeresztes Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosított
előirányzatainak szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2017. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2017. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2017. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. december 15. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

6. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő rendeletek módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
mind a három előterjesztett rendelet módosításával az ügyrendi bizottság egyhangúlag
egyetértett.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja mind a
három rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyetértenek a rendeletek módosításával.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Minden év decemberében kerül napirendre a költségvetéssel
összefüggő rendeletek módosítása. Három rendelet módosítása került előterjesztésre. A
térítési díjakról szóló rendeletbe a bojti változás kerül átvezetésre. A közterület használat
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szabályairól és díjáról szóló rendelet 1. számú mellékletében történik változás, a
parkolóhelyre megállapított díjtétel 2017-ben 42 E Ft-ra módosul, amennyiben a Képviselőtestület elfogadja. A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet 5. §-ában meghatározott lakbérekben következne
be változás, egységesen 2 %-os áremelést eszközöltek a tervezetben, minden egyéb más
változatlan a rendeletben.
Barabás Ferenc polgármester: A közmeghallgatásra egy levél érkezett írásban, melyben több
felsorolás szerepel, az egyik a vasútállomás parkolójával kapcsolatos. A levélíró szeretné, ha a
gépkocsik ott tartózkodási idejét szabályoznák. Azt tette szóvá, hogy miért engedik meg, hogy
több napig ott legyenek, próbálják meg szabályozni. A forgalomba vételi engedélyt most
kapták meg, öt évig nem lehet díjat szedni, más módon sajnos nem lehet szabályozni.
Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítását:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló
26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló
26/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Intézményi és gondozási térítési díjak
4. §
g) Bojt településen:
ga) szociális ebéd:
267 Ft
gb) iskola ebéd:
267 Ft
gc) iskola tízórai:
55 Ft
gd) óvoda ebéd:
227,95 Ft
ge) óvoda tízórai-uzsonna: 50 Ft
A feltüntetett árak ÁFA-t nem tartalmaznak.”
2. §
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Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. december 15. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosítását:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. sz. melléklet a 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
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A közterület használati díjak:
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

5000,-Ft/hó

3. Alkalmi árusítás:

500,-Ft/nap

4. Mozgóbolti árusítás

1.000,-Ft/hét

5. Kulturális rendezvény

díjtalan

6. Mutatványos tevékenység

100,-Ft/m2/nap

7. Kereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenység és egyéb szolgáltatás (állandó telepített épület,
építmény)
515,- Ft/m2/hó
8. Egyes létesítményekhez szükséges (építési engedélyben előírt várakozóhely) parkoló
42.000,-Ft/év

KÖZTERÜLET
MEGNEVEZÉSE

FORGATÁSI
HELYSZÍN
FT/M2/NAP
A
VÁROS
200
DÍSZBURKOLATOS
ÉS
NEM
DÍSZBURKOLATOS
TERÜLETEI

TECHNIKAI
KISZOLGÁLÁS
FT/M2/NAP
150

STÁB
PARKOLÁS
FT/M2/NAP
100

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)”
2. §
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. december 15. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a lakás és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről szóló 22/2007.
(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítását:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016 (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és
elidegenítésének feltételeiről szóló 22/2007. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
következőket rendeli el:
1.§
A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének feltételeiről
szóló 22/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5. § Fizetendő lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata után havonta:
Komfortfokozat

a) összkomfortos
b) komfortos
c) komfort nélküli

Szociális helyzet
alapján
(Ft/m2/hó)

Költségelven való
bérbeadás esetén
(Ft/m2/hó)

285
219
93

340
294
113

Piaci alapon való
bérbeadás esetén
(Ft/m2/hó)
395
337
144

2. §
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. december 15. napján
dr. Juhász Marica
jegyző
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7. Előterjesztés a költségvetéssel összefüggő határozatok módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyetértenek a határozati javaslatok elfogadásával.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az előző előterjesztéshez hasonlóan decemberben kerül a
Képviselő-testület elé a költségvetést érintő határozatok felülvizsgálata is. Két határozat
módosítását és egyben hatályon kívül helyezését javasolja. A garázsok bérleti díja nem
változna, az irodák, üzletek bérleti díjába 2 %-os emelést építettek be ügyvezető úrral történt
egeztetést követően. Az önkormányzati intézmények helyiségei alkalmi használatának
díjtételeit tartalmazó határozatban valamennyi díjtétel esetében a javaslat szerint 2%-os
emelkedés látható.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti I. számú alábbi határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati garázsok, üzletek,
irodák bérleti díját 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
Iroda, üzlet
Garázs

547 Ft/m2/hó
7000 Ft/hó
2.

Biharkeresztes Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati garázsok, üzletek,
irodák bérleti díjának megállapításáról szóló 181/2014. (XII. 18.) számú BVKt határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 1.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
219/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati garázsok,
üzletek, irodák bérleti díját 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
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Iroda, üzlet
Garázs

547 Ft/m2/hó
7000 Ft/hó
2.

Biharkeresztes Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati garázsok,
üzletek, irodák bérleti díjának megállapításáról szóló 181/2014. (XII. 18.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 1.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti II. számú alábbi határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételeit 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
I. Nem kereskedelmi célú igénybevétel esetén:
1./ Sportcsarnok használati díja:
a) esküvők, egyéb rendezvények: 32.200 Ft/alkalom
b) önkormányzati intézmények: 10.800 Ft/alkalom
c) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
2./ A Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde termeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 5.400 Ft
b) délelőtt vagy délután időtartamra: 3.050 Ft
c) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
3./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermének és az Egészségház
helyiségeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 11.200 Ft
b) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
c) délelőtt vagy délutáni időtartamra: 3.050 Ft
4./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár egyéb termeinek, helyiségeinek használati
díja:
a) átjáró: 3.000 Ft/félnap
5./ Bihar Közösségi Ház termeinek használati díja:
Nagyterem:
a) egy nap időtartamra: 11.000 Ft
b) egy óra időtartamra: 2.800 Ft
Klubterem:
a) egy nap időtartamra: 5.100 Ft
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b)

egy óra időtartamra: 2.150 Ft

II. Kereskedelmi célú igénybevétel esetén a díj összege az I. részben megállapított díjak
kétszerese.
III. A díjkedvezmények iránti egyedi kérelemről a polgármester dönt.
A határozatban szereplő összegek ÁFA-t nem tartalmaznak.
2.
Biharkeresztes Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételei megállapításáról szóló 209/2015. (XII. 16.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 1.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
220/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételeit 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
I. Nem kereskedelmi célú igénybevétel esetén:
1./ Sportcsarnok használati díja:
d) esküvők, egyéb rendezvények: 32.200 Ft/alkalom
e) önkormányzati intézmények: 10.800 Ft/alkalom
f) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
2./ A Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde termeinek használati díja:
d) egy nap időtartamra: 5.400 Ft
e) délelőtt vagy délután időtartamra: 3.050 Ft
f) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
3./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermének és az Egészségház
helyiségeinek használati díja:
d) egy nap időtartamra: 11.200 Ft
e) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
f) délelőtt vagy délutáni időtartamra: 3.050 Ft
4./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár egyéb termeinek, helyiségeinek használati
díja:
b) átjáró: 3.000 Ft/félnap
5./ Bihar Közösségi Ház termeinek használati díja:
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c)
d)

Nagyterem:
egy nap időtartamra: 11.000 Ft
egy óra időtartamra: 2.800 Ft

Klubterem:
c) egy nap időtartamra: 5.100 Ft
d)
egy óra időtartamra: 2.150 Ft
II. Kereskedelmi célú igénybevétel esetén a díj összege az I. részben megállapított díjak
kétszerese.
III. A díjkedvezmények iránti egyedi kérelemről a polgármester dönt.
A határozatban szereplő összegek ÁFA-t nem tartalmaznak.
2.
Biharkeresztes Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételei megállapításáról szóló 209/2015. (XII. 16.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. január 1.

8. Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezés fő
irányainak meghatározásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a 2017. évi koncepciót.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést. A korábbi évek kialakult és
bevált gyakorlatának megfelelően elkészítették a 2017. évi költségvetési koncepciót. Látják,
a mutatószámok alapján milyen bevételre számíthatnak. A koncepció meghatározásánál a
költségvetési törvényt figyelembe vették, az adóerő képességet, a normatívákat, a
makrogazdasági mutatót. Figyelmesen mindig gazdaságosan, a tervnek megfelelően
gazdálkodtak. Maradvánnyal zárnak remélhetőleg, amit a jövő évi fejlesztésre kívánnak
felhasználni.
Barabás Ferenc polgármester: Figyelembe vették a ciklusprogramba betervezett fejlesztéseket,
melyet a TOP-s pályázatokon kívül RO-HU-s pályázatok igénybevételével meg tudnak
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valósítani. Bizonyos elmaradás mutatkozik a döntéshozók részéről. Mindenképpen meg kell
valósítani 2017-ben a Kölcsey utca falújítását, a partner megvan, ehhez várják a pályázat
kiírását.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2017. évi koncepciót, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepciót
megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséhez szükséges alábbi
intézkedéseket tegye meg.
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére,
- a társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezésére
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
221/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepciót
megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséhez szükséges alábbi
intézkedéseket tegye meg.
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére,
- a társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezésére
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. január 31.
9. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén egyhangúlag
elfogadásra javasolja a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést. Jogszabály sezrint minden év
december 31-ig elfogadja a Képviselő-testület a következő év belső ellenőrzési tevét. Ehhez
adtak javaslatot.
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Barabás Ferenc polgármester: Természetesen a kockázatelemzés megtörtént, annak
figyelembevételével választották ki a témát. Az Államkincstár egy átfogó ellenőrzést végez az
önkormányzatnál, ami áthúzódik a következő évre. Soron következő esedékes vizsgálatról
van szó, amin minden önkormányzatnak keresztül kell esni. A munkájukat segítik ezzel,
nagyobb biztonságot ad, megerősítheti azt, hogy jól dolgoznak.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2017. évi belső ellenőrzési tervet,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
Sor-

Ellenőrzendő

Ellenőrzendő

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, tárgya,

Azonosított kockázati

szám

folyamat

szervezeti egységek

módszerei, ellenőrzött időszak)

tényezők

típusa

ütemezése

Szabályozottság és
szabályosság megfelelőssége,
munkatársak tapasztalata,
képzettsége megfelelő-e?

szabályszerűségi,
dokumentum
vizsgálat
eseti
vizsgálat

2017.
III.n.é.

A közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok
szabályozottságának,
gyakorlatának
ellenőrzése

1.

Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati
Hivatal

Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a
közérdekű adatokkal való "bánásmód", a
jogszabályoknak megfelelően történt-e?
Ellenőrzött időszak: 2016. év
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

Közepes prioritású

Erőforrások rendelkezésre

2.

Ellenőrzés célja: az évközi költségvetési
gazdálkodás értékelése

Az önkormányzatok
2017.

Az ellenőrzés

4 ell.
nap

szabályszerűségi,

állása munkatársak

2017.

Ellenőrzött időszak: 2017. I-III. negyedév
I-III. negyedévi
gazdálkodásának

Önkormányzatok

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

értékelése

IV. n.é.

tapasztalata,

dokumentum-

képzettsége megfelelő-e?

vizsgálat

Bevételszintek/Költségszintek

5 eseti

6 ell.nap/

vizsgálat

önk.

dokumentum-

2017.

vizsgálat

IV.n.é.

5 eseti

4 ell.nap/

vizsgálat

nemz.önk.

Közepes prioritású
Szabályozottság és
3.

Nemzetiségi

Nemzetiségi

Önkormányzatok

Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a
Nemzetiségi Önkormányzatok
működése, a jogszabályi kötelmeknek
megfelelően történnek-e?

Önkormányzatok

szabályosság,
Munkatársak tapasztalata,

Ellenőrzött időszak: 2016. év
működése
Közepes prioritású

Felelős:
Határidő:

képzettsége megfelelő-e?
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

Rendszer komplexitás

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 14.

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
222/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
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Sor-

Ellenőrzendő

Ellenőrzendő

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, tárgya,

Azonosított kockázati

szám

folyamat

szervezeti egységek

módszerei, ellenőrzött időszak)

tényezők

típusa

ütemezése

Szabályozottság és
szabályosság megfelelőssége,
munkatársak tapasztalata,
képzettsége megfelelő-e?

szabályszerűségi,
dokumentum
vizsgálat
eseti
vizsgálat

2017.
III.n.é.

A közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok
szabályozottságának,
gyakorlatának
ellenőrzése

1.

Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati
Hivatal

Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a
közérdekű adatokkal való "bánásmód", a
jogszabályoknak megfelelően történt-e?
Ellenőrzött időszak: 2016. év
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

Közepes prioritású

Erőforrások rendelkezésre

2.

Ellenőrzés célja: az évközi költségvetési
gazdálkodás értékelése

Az önkormányzatok
2017.

Az ellenőrzés

4 ell.
nap

szabályszerűségi,

állása munkatársak

2017.

Ellenőrzött időszak: 2017. I-III. negyedév
I-III. negyedévi
gazdálkodásának

Önkormányzatok

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

értékelése

IV. n.é.

tapasztalata,

dokumentum-

képzettsége megfelelő-e?

vizsgálat

Bevételszintek/Költségszintek

5 eseti

6 ell.nap/

vizsgálat

önk.

dokumentum-

2017.

vizsgálat

IV.n.é.

5 eseti

4 ell.nap/

vizsgálat

nemz.önk.

Közepes prioritású
Szabályozottság és
3.

Nemzetiségi

Nemzetiségi

Önkormányzatok

Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a
Nemzetiségi Önkormányzatok
működése, a jogszabályi kötelmeknek
megfelelően történnek-e?

Önkormányzatok

szabályosság,
Munkatársak tapasztalata,

Ellenőrzött időszak: 2016. év
működése

képzettsége megfelelő-e?

Közepes prioritású

Felelős:
Határidő:

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

Rendszer komplexitás

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 14.

10. Előterjesztés Sörpark Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés megújításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Dr. Juhász Marica jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat feladata a
közétkeztetés biztosítása. Az önkormányzat a Sörpark Kft útján látná el a feladatot következő
évben is. Egy pontban van változás, az óvodai étkeztetést is, az iskolai és a szociális
étkeztetés mellett ellátná.
Barabás Ferenc polgármester: Jogszabályváltozás kényszerít, az önkormányzat nem
működtethet konyhát. Külön szervezet létrehozása, drága lenne, ezért egy évre kötik a
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szerződést. Reméli, lesz jogszabályváltozás és a felújított óvodai konyhát a későbbiekben
működtethetik.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sörpark Kft.-vel (4031 Debrecen,
Árvalányhaj u. 10. sz.) közétkeztetés biztosítására vállalkozási szerződést köt, 2017. január 1.
napjától 2017. december 31. napjáig, egy év határozott időtartamra.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
223/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sörpark Kft.-vel (4031
Debrecen, Árvalányhaj u. 10. sz.) közétkeztetés biztosítására vállalkozási szerződést
köt, 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig, egy év határozott
időtartamra.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 31.

11. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a köznevelési
bizottság tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót. A
Biztos Kezdet Gyerekház sokszínű tevékenységet folytat, melyet évek óta megszokhattak
tőlük. A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolják, a dolgozók munkájának
megköszönése mellett.
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Félévente elkészíti beszámolóját. Decemberben
eléggé zsúfolt programok vannak, ahová a város valamennyi családját várják. Mindig vannak
olyan események, programok, amelyek összefogásra adnak lehetőséget. Minden társadalmi
rétegből kerülnek ki családok. Példaként el kívánja mondani, hogy nemrégiben egy család
ideköltözött, teljesen kilátástalan helyzetben voltak, de a gyerekházas családoktól minden
eszközt segítségként megkaptak, így jobbra fordult a sorsuk.
Barabás Ferenc polgármester: A gyerekház az egyik legkedveltebb intézménnyé vált, melynek
két oka van. Az ott dolgozók ügyesen szervezik a programokat, olyan programokat, ami
odavonzza a kisgyerekes családokat. Sokszor a szülők nagyobb izgalommal készülnek, mint a
gyerekek. Az intézmény jó helyen van, jól felszerelt. Jó lenne, ha stabilabb lenne a működése,
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és nem kellene pályázni a költségekre. Ha beépítenék a költségvetésbe biztosabb lenne a
működése. Köszöni a munkájukat.
Gyökös Zoltán képviselő: Külön öröm számára, hogy Észak-Magyarországról ide jöttek
megnézni a gyerekházat példaként, Budapesten is Biharkeresztes jut eszükbe, mint a volt
fenntartó képviselőjét, ez pozitívan érinti. Kéri, így vigyék tovább munkájukat, melyhez
gratulál.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház második
félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 14.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a beszámoló
dicsérettel való elfogadásával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház második
félévi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 14.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
224/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház
második félévi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 14.

12. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag jóváhagyásra
javasolja a 2017. évi munkatervet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén egyhangúlag
elfogadásra javasolja a 2017. évi munkatervet.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2017. évi
munkatervet, egyetértenek-e az előerjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2016. december 14.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
225/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét - a
melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. december 14.
Melléklet a 225/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozathoz:

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. ÉVI MUNKATERVE
Mindegyik testületi ülés 1. és 2. napirendi pontja:
- 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
- tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
JANUÁR
Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére
Előadó: intézményvezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
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Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: Intézményvezető
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
FEBRUÁR
Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének meghatározására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2017. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
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MÁRCIUS
Előterjesztés 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Város Hete rendezvénysorozat előkészítéséről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
ÁPRILIS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóra
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
Előadó: Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, rendőrkapitány
Feketéné Bartha Edit r. alezredes, őrsparancsnok
Dr. Péter Sándor r. ezredes határrendészeti kirendeltség vezető
Éhik Tibor polgárőr vezető
MÁJUS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosításához
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
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Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági
jelentésének elfogadására
Előadó: ügyvezető
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
Előadó: ügyvezető
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
JÚNIUS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításához
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ….2017. (…….)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi ….
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház első félévi tevékenységéről szóló beszámolóra
Előadó: Balláné Nagy Tünde
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
JÚLIUS - AUGUSZTUS
A nyári szabadságolásokra tekintettel képviselő-testületi ülés nincs tervezve.

SZEPTEMBER
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításához
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
…/2016. (...) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
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Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
OKTÓBER
Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról, műszaki
állapotukról.
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)

NOVEMBER
Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)

DECEMBER
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését
megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
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Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház második félévi tevékenységéről szóló
beszámolóra
Előadó: Balláné Nagy Tünde
(Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(valamennyi bizottság)
13. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi
Támogatási megállapodásának módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot, egyetértenek a támogatási megállapodás módosításával.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előerjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2016. év vonatkozásában megkötött Támogatási
megállapodását a melléklet szerinti tartalommal módosítja és ennek megfelelően a
Támogatási megállapodásban foglalt éves támogatás összegét a III.5. pontban 265.224 Ft-tal
csökkenti, a III. 4. pontban 608.536 Ft-tal csökkenti.
Ezzel egyidejűleg a Kft. üzleti tervét a melléklet szerint összesen 873.760 Ft-tal csökkentett
összegben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
226/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2016. év vonatkozásában
megkötött Támogatási megállapodását a melléklet szerinti tartalommal módosítja és
ennek megfelelően a Támogatási megállapodásban foglalt éves támogatás összegét a
III.5. pontban 265.224 Ft-tal csökkenti, a III. 4. pontban 608.536 Ft-tal csökkenti.
Ezzel egyidejűleg a Kft. üzleti tervét a melléklet szerint összesen 873.760 Ft-tal
csökkentett összegben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

14. Előterjesztés Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP – rendszer
országos
kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16
című
pályázat
megvalósításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
az ügyrendi bizottság mind a négy határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestület számára.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja mind a négy határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a négy
határozati javaslatot.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: 2017. január 1-jétől az önkormányzati ASP rendszer
gazdálkodási és adórendszeréhez szükséges csatlakozni. A pályázatot benyújtották. Négy
elemhez kapcsolódóan kértek be ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Govern – Soft Kfttől kapták. Be kell szerezni az eszközöket, le kell futtatni a migrációt. Nagyon sok feladat van
vele.
Barabás Ferenc polgármester: Az eljárásrendet betartották, a rövid határidők megnehezítették
az önkormányzat dolgát. Beleférnek az összegbe, amit támogatásként megkapnak. A
legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolja.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előerjesztés szerinti 1. számú alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)” című
pályázat 1.1. pontjában meghatározott „Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése” feladatának
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elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft
Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
227/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1VEKOP-16)” című pályázat 1.1. pontjában meghatározott „Eszközök (szoftverrel
együtt) beszerzése” feladatának elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.)
bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előerjesztés szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)” című
pályázat 1.4. pontjában meghatározott „önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítása, migrációja” feladatának elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
228/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP16)” című pályázat 1.4. pontjában meghatározott „önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, migrációja” feladatának elvégzésével a beérkezett
árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks,
Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előerjesztés szerinti 3. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’ című
pályázat 1.3. pontjában meghatározott „Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
229/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP16)’’ című pályázat 1.3. pontjában meghatározott „Önkormányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.)
bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előerjesztés szerinti 4. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’ című
pályázat 1.2. pontjában meghatározott „Működésfejlesztés és szabályozási keretek
kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft
Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
230/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP16)’’ című pályázat 1.2. pontjában meghatározott „Működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és folyamatos

15. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta a napirendet. Lényeges változást állt elő, nincs szükség vásárlásra. Jelen
volt a földtulajdonos a bizottságok együttes ülésén. Mindkét fél számára elfogadható
megállapodás alapjait tették le. Papp József a 0166/4 hrsz-ú ingatlanáért cserébe az
önkormányzat tulajdonában lévő 0251/1 hrsz-ú ingatlanból 7,4 ha szántó besorolású területet
és az úgynevezett Káposztáskertben lévő általa használt Biharkeresztes 4129 és 3986 helyrajzi
számú területet kéri. A cserével a bizottságok egyhangúlag egyetértettek. Meg kell köszönni
Papp Józsefnek a pozitív hozzáállását, az ipari park továbbfejlesztésének akadálya nincs.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot, melyet a képviselők
írásban kézhez kaptak.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított,
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp József 4110
Biharkeresztes, Arad utca 73. sz. alatti lakos ajánlatát és elcseréli az Önkormányzat
tulajdonában álló 0251/1 helyrajzi számú ingatlanból 7,7807 ha szántó besorolású
ingatlanrészt, valamint a Biharkeresztes 4129 és 3986 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú ingatlant az ajánlattevő tulajdonában levő Biharkeresztes külterület 0166/4 helyrajzi
számú 3,8037 ha nagyságú ingatlanra a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra kerülő ipari
park bővítése céljából.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog csere lebonyolítására és az ezzel kapcsolatos
szerződés és dokumentumok aláírására, valamint a telekalakítási eljárás megindítására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
231/2016. (XII. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp József 4110
Biharkeresztes, Arad utca 73. sz. alatti lakos ajánlatát és elcseréli az Önkormányzat
tulajdonában álló 0251/1 helyrajzi számú ingatlanból 7,7807 ha szántó besorolású
ingatlanrészt, valamint a Biharkeresztes 4129 és 3986 helyrajzi számú önkormányzati
33

tulajdonú ingatlant az ajánlattevő tulajdonában levő Biharkeresztes külterület 0166/4
helyrajzi számú 3,8037 ha nagyságú ingatlanra a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra kerülő ipari park bővítése céljából.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog csere lebonyolítására és az ezzel
kapcsolatos szerződés és dokumentumok aláírására, valamint a telekalakítási eljárás
megindítására.
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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