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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
13/2017. (V. 31.)
önkormányzati rendelet
14/2017. (VI. 01.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

B6

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

B1

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C5

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
A Városgazdálkodási és Sz. Nonprofit Kft 2016. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
A Városfejlesztési Kft 2016. évi beszámolójának
elfogadásáról
A Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási
Megállapodás módosításának elfogadásáról
Az Önkormányzat 2017 – 2020 közötti időszakra vonatkozó
Informatikai Stratégiájának elfogadásáról
A MÁK ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Z1

Határozatok:
105/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
106/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
107/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
108/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
109/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
110/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
111/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
112/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
113/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
114/2017. (V. 31.) BVKt
határozat

115/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
1162017. (V. 31.) BVKt
határozat

117/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
118/2017. (V. 31.) BVKt
határozat

119/2017. (V. 31.) BVKt
határozat

120/2017. (V. 31.) BVKt
határozat

A Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás
pályázati felhívásáról
Az Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen című TOP 1.1.115, projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t
megbízásáról
Az Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen című TOP 1.1.115, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Royalty House
Kft. megbízásáról
A
Polgármesteri
Hivatal
épületének
energetikai
korszerűsítése
TOP
1.4.1-15
projektmenedzsmenti
feladatainak ellátásával a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. megbízásáról
A
Polgármesteri
Hivatal
épületének
energetikai
korszerűsítése TOP 1.4.1-15 közbeszerzési feladatainak
ellátásával a Galamb Csaba e.v megbízásáról
A
Polgármesteri
Hivatal
épületének
energetikai
korszerűsítése TOP 1.4.1-15 nyilvánosság feladatainak
ellátásával a Városi Művelődési Ház és Könyvtár
mefgbízásáról
A
Polgármesteri
Hivatal
épületének
energetikai
korszerűsítése TOP 1.4.1-15 műszaki ellenőri feladatok
ellátásával, KSA KONTROLL MÉRNÖKI IRODA Kft
megbízásáról
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése című TOP 3.2.115 projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízásáról
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121/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
122/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
123/2017. (V. 31.) BVKt
határozat
124/2017. (V. 31.) BVKt
határozat

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése című TOP 3.2.115 nyilvánosság feladatainak ellátásával a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár megbízásáról
A közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítésével
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával a VillTerv Kft. megbízásáról
Az ipari park megvalósításához a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-től történő utak átvételéről, s a továbbiakban
önkormányzati helyi közútként való üzemeltetéséről
A Sertéstelep bűzhatásának megszüntetése érdekében az
önkormányzat általi bírósági eljárás megindításáról

A15

Z1

Z1

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 31-én – szerda –
du. 15:30 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 jegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Meghívottak vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadáshoz
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági
jelentésének elfogadására

7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
módosításához

Megállapodásának

9. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017 – 2020 közötti időszakra
vonatkozó Informatikai Stratégiájának elfogadásához
10. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott
206/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről
11. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás pályázati felhívására
12. Előterjesztés az Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen című TOP 1.1.1-15, a Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP 1.4.1-15 és a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde bővítése című TOP 3.2.1-15 pályázatok megvalósításában közreműködő
szervezetek/személyek kiválasztására
13. 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági
jelentésének elfogadására
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához

9. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017 – 2020 közötti időszakra
vonatkozó Informatikai Stratégiájának elfogadásához
10. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 206/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről
11. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás pályázati
felhívására
12. Előterjesztés az Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen című TOP 1.1.1-15, a
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP 1.4.1-15 és a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése című TOP 3.2.1-15 pályázatok
megvalósításában közreműködő szervezetek/személyek kiválasztására
13. 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. Mivel kérdés,
észrevétel 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:
2017. május 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
105/2017. (V. 31.) 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
2017. május 31.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták. Az önkormányzat
pénzügyi helyzete még mindig stabil, 30 napon túli kifizetetlen tartozás nincs, nagyon várják azt az
összeget, amit a minimálbér és bérminimum kompenzálására kap az önkormányzat. Mivel a

képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:2017.05.31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
106/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017.05.31.

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2016.

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: A bizottságok együttes ülést tartottak. A közös
önkormányzati hivatal zárszámadását az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a hivatal
zárszámadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a közös
hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást.
Barabás Ferenc polgármester: Irodavezető Asszony adott tájékoztatást az együttes bizottsági ülésen.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. május 31.

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
107/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 31.

Közös

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: A bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
zárszámadást.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a zárszámadást.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi
zárszámadást.
Barabás Ferenc polgármester: Takarékos gazdálkodást folytattak, tartaléka is maradt az
önkormányzatnak, amire nagy szükségük volt. Az első TOP-s pályázatot annak segítségével tudták
elindítani, nagy részre vissza fog térülni, természetesen vannak olyan dolgok, amiket a projektben
nem lehet érvényesíteni. Az egyes szakigazgatási szervek hatósági díjai nagy összegeket
igényelnek. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat 2016. évi
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezettel.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 252 338 591 Ft Költségvetési bevétellel
1 392 683 046 Ft Költségvetési kiadással
82 110 843 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.
mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.
és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja
el.
(3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,7.1.,7.2.,7.3.,7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8,1.,8.1.1.,8.1.2.,8.1.3,
8.2.,8.2.1,8.2.2,8.2.3, 8.3.,8.3.1,8.3.2,8.3.3, 8.4.,8.4.1,8.4.2,8.4.3,
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján 17 óra 30 perckor lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. május 31. napján 17 órakor.
Dr. Juhász Marica
jegyző

5. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: A bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2017. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Barabás Ferenc polgármester: Együttes bizottsági ülésen tájékoztatást adott az irodavezető. A
módosítás elsősorban a közmunkával kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok változása. Bízik
benne, hogy a TOP-os pályázatok előlegét le lehet hívni, és a következő ülésen emiatt újra
módosítani kell a költségvetést. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezettel.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat 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 meghatározott és a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. 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, Biharkeresztes Város Önkormányzat
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága írásos véleményének, Biharkeresztes Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelet 40. §-ában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) módosítását rendeli el:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

55 024 417 Ft-tal
55 024 417 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

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

958 935 59 Ft-ban
1 029 501 907 Ftban
70 566 316 Ft-ban
23 094 709 Ft
47 471 607 Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

82 612 887 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

82 612 887 Ft-ban,

- felújítások összegét

0

-

a működési célú bevételt:

923 794 311 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

946 889 020 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

375 259 759 Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

79 514 073 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

199 125 744 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

248 908 502 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

44 080 942 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

108 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 108 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(5)

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

(6) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(7) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(1)

Ez a rendelet 2017. június 2. 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: 2017. június 1. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójára,
közhasznúsági jelentésének elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László képviselő, felügyelő bizottsági tag: A felügyelőbizottság ülést tartott megismerte az
anyagot. Véleményük szerint jó lenne, ha a közterület egy kézben lenne, és ha vállalkozói
tevékenységet vállalna a Kft, azért hozta létre az önkormányzat. Összességében elfogadták a
beszámolót.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a
felügyelőbizottság véleményét meghallgatva egyhangúlag támogatják a határozati javaslat
elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: A hivatal semmilyen bérleti díjat nem szed be, ilyen tevékenységet
nem folytat. Valóban speciális helyzetben vannak, a városban most kezd kialakulni, hogy
közterületen teraszokat alakítanak ki. Meg kell beszélni, hogy szedjenek-e a bérleti díjat, amelynek
a meghatározása a képviselő-testület feladata lesz.
Szalóki János Szabolcs ügyvezető: Mindkét cég pozitív eredménnyel zárt, igyekeznek ellátni a
városüzemeltetést, és egyéb feladatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 5.462 E Ft nettó árbevétellel, 50.496 E Ft
egyéb bevétellel és 589 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évben keletkezett adózott eredménye terhére osztalék nem
kerül kifizetésre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
108/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Biharkeresztes
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2016. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 5.462 E Ft nettó
árbevétellel, 50.496 E Ft egyéb bevétellel és 589 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évben keletkezett adózott eredménye terhére
osztalék nem kerül kifizetésre.
Felelős:

Barabás Ferenc polgármester

Határidő:

2017. május 31.

7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
hasonlóan az előző napirendhez, a felügyelőbizottság véleményét meghallgatták. A pénzügyi
bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: A mérlegszerinti eredmény 3 E Ft, nagyon kevés. Valóban úgy
vannak, mint az egész országban, 2016-ban beruházások nem voltak, amibe be tudtak volna
kapcsolódni. A Kft létszáma 14 fő, ami magasnak tűnik. Végiggondolva a bennlévő 130-150
közmunkás munkájának a koordinálási feladatait, mindjárt nem sok ez a létszám. Ha pedig még
levonják a Kft. alkalmazásában levő takarítók számát, akkor még inkább nem sok. A munkálatok
átstrukturálódtak, a Kft-re a közmunka irányítása komoly feladatot ró, amiért köszönetet mond.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
2016. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 13.770 E Ft nettó árbevétellel és 3
E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2016. évben keletkezett adózott eredménye terhére osztalék nem kerül
kifizetésre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. május 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
109/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. 2016. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 13.770 E Ft nettó
árbevétellel és 3 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2016. évben keletkezett adózott eredménye terhére osztalék nem kerül
kifizetésre.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. május 31.

8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: A bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
társulási megállapodás módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a társulási
megállapodás módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a társulási
megállapodás módosítását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Nagykereki Képviselő-testülete arról döntött, hogy önállóan
kívánja ellátni a szociális étkeztetést, ezért kezdeményezte a társulási megállapodás módosítását, és
a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények Alapító okiratának módosítását. szociális
étkeztetés feladat ellátási helyei esetében Nagykereki közigazgatási területe kikerült a
megállapodásból.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
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.
110/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

9. Előterjesztés a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017 – 2020 közötti
időszakra vonatkozó Informatikai Stratégiájának elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: A bizottságuk egyhangúlag támogatja a stratégia
elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag támogatja a stratégia
elfogadását.

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
informatikai stratégiát.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Biharkeresztes Város
Önkormányzata már korábban is rendelkezett Informatikai Stratégiával, a jelenlegi 2014-2017.évre
szólt. Amint látható bizonyos időszakokra készül. 2017. évben hatályát veszti a stratégia, ezért
egyrészt emiatt, másrészt az ASP rendszer az önkormányzat gazdálkodása területén bevezetésre
került. Ez egy stratégai terv, az abban foglaltak minden évben a költségvetésben kerülnek
betervezésre.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Önkormányzata
2017-2020 közötti időszakra vonatkozó Informatikai Stratégiáját határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Az Informatikai Stratégiába foglalt fejlesztések megvalósításának konkrét időpontját az éves
költségvetési rendeletek tervezésekor, a rendelkezésre álló források számbavétele után szükséges
meghatározni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. május 31. és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
111/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város
Önkormányzata 2017-2020 közötti időszakra vonatkozó Informatikai Stratégiáját határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Az Informatikai Stratégiába foglalt fejlesztések megvalósításának konkrét időpontját az éves
költségvetési rendeletek tervezésekor, a rendelkezésre álló források számbavétele után
szükséges meghatározni.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 31. és folyamatos
10. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 206/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja egyhangúlag
a határozati javaslatot.

Barabás Ferenc polgármester: Az ellenőrzést végző bizottság elnöke megkérte tolmácsolja a
Képviselő-testületnek a dicséretet, amit azzal érdemeltek ki, hogy öt önkormányzat által
működtetett hivatalt tartanak fenn, kíváncsiak hogy tudják összehangolni a munkát, melyet
elismernek, bár kisebb hiányosságok vannak.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: 2016 őszén kezdődött a szabályossági ellenőrzés. Két
részből tevődött össze, a gazdálkodás és a szabályzatok ellenőrzéséből. Minden szabályzatot fel
kellett tölteni egy felületre, ezen kívül mintavétel történt. Május elejére születtek meg az ellenőrzési
jelentések, melyeket a költségvetési szervek vezetői aláírták, a Képviselő-testületnek kell
elfogadnia. A hibák kijavítására vonatkozóan Intézkedési tervet kell készíteni, melyet 30 napon
belül meg kell küldeni a MÁK- hoz. Amennyiben jóváhagyta a Kincstár, végre kell hajtani. Ezt
követően utóellenőrzés lesz. Pozitívumként megállapítható, hogy az ellenőrzés nem állapított meg
olyan hiányosságot, ami a gazdálkodás jogszerűségét veszélyeztetné.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „ a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott 206/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési
jelentéséről” szóló előterjesztést, és az erről készült ellenőrzési jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével tájékoztassa
a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős: dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: 2017. június 5.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
112/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „ a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott 206/2016. számú
ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről” szóló előterjesztést, és az erről készült ellenőrzési
jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Marica jegyző
2017. június 5.

11. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás
pályázati felhívására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az
igazgatói megbízás lejár, ezért jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület.
Jogszabály előírja, mit kell tartalmaznia a pályázati felhívásnak. A bizottság támogatja a határozati
javaslat elfogadását, a szakértői bizottság javasolt tagjaival egyetért.

Barabás Ferenc polgármester: Szakértői bizottság tagjainak megválasztása is szükséges, melyre az
előterjesztésben javaslatot tett. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján – a határozat mellékletét képező pályázati kiírásban
meghatározott tartalommal - pályázatot ír ki a Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
(magasabb vezetői) beosztásának betöltésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, annak Biharkeresztes Város Honlapján, a
Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelentetéséről gondoskodjon.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szakérői bizottság tagjának
1. Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnökét
2. Önkormányzati és Hatósági Iroda Irodavezetőjét
3. országos szakmai szervezet által delegált egy fő kulturális szakértőt
választja meg.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. május 31.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
113/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján – a határozat mellékletét képező pályázati
kiírásban meghatározott tartalommal - pályázatot ír ki a Városi Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, annak Biharkeresztes Város Honlapján, a
Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szakérői bizottság tagjának
1. Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnökét
2. Önkormányzati és Hatósági Iroda Irodavezetőjét
3. országos szakmai szervezet által delegált egy fő kulturális szakértőt
választja meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. május 31.
Melléklet a 113/2017. (V. 31.) számú BVKt határozathoz:

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő- testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év határozott időre 2022.
július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai
munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a)
pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési
végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves
szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és
szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves
szakmai gyakorlat.
 A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei
napra pontos adataival,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési el képzelések
és az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő e gyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak
hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a
tanfolyamot elvégzi,
 szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,

 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
 a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséget
vállalja,
 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásár a vonatkozó előterjesztést a képviselő testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a 0654-430-001/103 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő- testülete
címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3076/2017 ,
valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

 Személyesen: Kubinyiné Szilágyi Mária, Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi utca 57.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az önkormányzat
szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.biharkeresztes.hu - 2017. június 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
12. Előterjesztés az Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen című TOP 1.1.1-15, a
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP 1.4.1-15 és a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése című TOP 3.2.1-15 pályázatok
megvalósításában közreműködő szervezetek/személyek kiválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, összetett előterjesztésről
van szó, a TOP-os pályázatok lebonyolításával kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról van szó, mely
három projektet érint. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatokat.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslatok elfogadását
támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
a határozati javaslatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az I. 1. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP.1.1.1-15 pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg 7.874.016. Ft+Áfa
Bruttó: 10.000.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
114/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.1.1-15 pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Hajdú-Bihar
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg
7.874.016. Ft+Áfa Bruttó: 10.000.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az I. 2. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP.1.1.1-15 pályázat tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Royalty House Kft.-t
(4251 Hajdúsámson, Diófa u. 19.) bízza meg 330.000 Ft+Áfa Bruttó: 419.100 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
115/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.1.1-15 pályázat tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Royalty
House Kft.-t (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 19.) bízza meg 330.000 Ft+Áfa Bruttó: 419.100
Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. 1. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP.1.4.1-15 pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg 1.673.228 Ft+Áfa
Bruttó: 2.125.000 Ft. összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
116/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.4.1-15 pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Hajdú-Bihar

Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg
1.673.228 Ft+Áfa Bruttó: 2.125.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. 2. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP.1.4.1-15 pályázat közbeszerzési feladatainak ellátásával a Galamb Csaba e.v.-t (4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.) bízza meg 200.000 Ft+ 0% Áfa Bruttó: 200.000 Ft. összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
117/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.4.1-15 pályázat közbeszerzési feladatainak ellátásával a Galamb Csaba e.v.t (4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.) bízza meg 200.000 Ft+ 0% Áfa Bruttó: 200.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. 3. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP.1.4.1-15 pályázat tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Városi Művelődési Ház
és Könyvtárat (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.) bízza meg 66.929 Ft+Áfa Bruttó: 85.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
118/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.4.1-15 pályázat tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Városi

Művelődési Ház és Könyvtárat (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.) bízza meg 66.929
Ft+Áfa Bruttó: 85.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. 4. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP.1.4.1-15 pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátásával, KSA KONTROLL MÉRNÖKI
IRODA Kft -t (4032 Debrecen, Nagy Lajos utca 3.) bízza meg 850.000 Ft+ 0% Áfa Bruttó: 850.000
Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
119/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.4.1-15 pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátásával, KSA KONTROLL
MÉRNÖKI IRODA Kft -t (4032 Debrecen, Nagy Lajos utca 3.) bízza meg 850.000 Ft+ 0%
Áfa Bruttó: 850.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a III. 1. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.1-15 pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg 1.878.937 Ft+Áfa
Bruttó: 2.386.250 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
120/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP-3.2.1-15 pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza
meg 1.878.937 Ft+Áfa Bruttó: 2.386.250 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a III. 2. számú
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.1-15 pályázat tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Városi Művelődési Ház
és Könyvtárat (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.) bízza meg 133.858 Ft+Áfa Bruttó: 170.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
121/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP-3.2.1-15 pályázat tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak ellátásával a Városi
Művelődési Ház és Könyvtárat (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.) bízza meg 133.858
Ft+Áfa Bruttó: 170.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

13. Különfélék
K/1. Előterjesztés Biharkeresztes Város közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia
megtakarításból történő bővítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
támogatta a határozati javaslatot. A közvilágítás bővítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
ellátására kértek be árajánlatokat, három árajánlatot sikerült beszerezni. A Vill-Terv Kft adta a
legkedvezőbbet. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Biharkeresztes Város közigazgatási
területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, tervezése,
engedélyeztetése, kivitelezése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére megbízási
szerződést köt Vill-Terv Kft.-vel (4551 Nyíregyháza-Oros Deák Ferenc u. 42.).

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 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.

122/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Biharkeresztes Város
közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése és
korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése” című projekt műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére megbízási szerződést köt Vill-Terv Kft.-vel (4551 Nyíregyháza-Oros
Deák Ferenc u. 42.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Szóbeli előterjesztés helyi közútként történő üzemeltetéshez
Barabás Ferenc polgármester: A Biharkeresztesen megépülő ipari park megvalósításához utakat
szükséges átvenni a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től, melyet a továbbiakban az önkormányzat helyi
közútként üzemeltet. A feltáró út megépítéséhez szükséges az átvétel. Kéri, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel, hogy az ügyben eljárjon, és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat,
szerződéseket aláírja. A bizottságok tárgyalták a napirendet, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesen megépülő ipari park
megvalósításához szükséges utakat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től átveszi és a továbbiakban
Biharkeresztes Város Önkormányzata helyi közútként üzemelteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az ügyben eljárjon, és az azzal kapcsolatos
jognyilatkozatokat, szerződéseket aláírja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

123/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesen megépülő ipari
park megvalósításához szükséges utakat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től átveszi és a
továbbiakban Biharkeresztes Város Önkormányzata helyi közútként üzemelteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az ügyben eljárjon, és az azzal
kapcsolatos jognyilatkozatokat, szerződéseket aláírja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

K/3. Szóbeli előterjesztés a sertéstelep működésével kapcsolatos problémáról
Barabás Ferenc polgármester: A sertésteleppel kapcsolatos problémák mindenki előtt ismertek. A
telepet megvásárolta egy másik cég, ekkor kezdődtek újra a szaghatások. Megkeresték az
üzemeltetőt, aki ígéretet tett, hogy csak addig lesz bűz, míg az örökölt tavakat rendbe teszi. Három
hét türelmi időt kért, amíg kezelni fogja a hígtrágyát. Az idő eltelte után tovább folyamatosan
érződött a szag. Ekkor újabb ajánlattal jött, elkezdi a baktériumos kezelést, de idő kell, míg a
szaghatás elmúlik. Miután régen itt van a telep, és sok család megélhetését biztosítja, türelemmel
voltak, de azt tapasztalták, hogy semmiféle változás nincs. Újabb tárgyalást folytattak, amikor
ígéretet kaptak arra, hogy új dán eljárás következtében napokon belül érezhető lesz a változás. Nem
változott semmi, az üzemeltető ezen a héten, telefonon közölte, hogy nem tudják biztosítani a dán
eljárást, mert olyan magas a költsége, hogy akkor nem éri meg számukra sertést tenyészteni. Ezért
arról beszélt Jegyző Asszonnyal, hogy más eszköz nem maradt számukra, mint bírósági eljárást
kezdeményezni. Az önkormányzatnak az állattartással kapcsolatosan nincs jogalkotási lehetősége,
ezért forduljanak a bírósághoz. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy szervezzenek egy fórumot.
Kétféle javaslatról kellene dönteni a testületnek. Hívják össze a fórumot, és azt követően döntsenek,
vagy fórum nélkül forduljanak bírósághoz.
Harsányi Csaba képviselő: Bizottsági ülésen sokat beszéltek róla. Véleménye szerint rendkívüli
közmeghallgatást kellene tartani, úgy gondolja, érdemes lenne összehívni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal,
hogy tartsanak lakossági fórumot, és annak függvényében forduljanak keresettel a bírósághoz.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 3 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
Barabás Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a javaslat nem kaptak meg a képviselők
többségének igen szavazatát.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a bűzhatás
megszüntetésének érdekében keresettel forduljanak a bírósághoz, elfogadják-e az alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bojti úti sertéstelep bűzhatása
megszüntetésének érdekében keresettel fordul a bírósághoz.
Felhatalmazza a polgármestert a kereset megindítására, s a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 2 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
124/2017. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bojti úti sertéstelep bűzhatása
megszüntetésének érdekében keresettel fordul a bírósághoz.
Felhatalmazza a polgármestert a kereset megindítására, s a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

K/4. Kérdések, felvetések
Zsilinyi László képviselő: Nyári munka lesz-e a diákoknak?
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A foglalkoztatási osztályon június 18-ig kell regisztrálni
azoknak, akik szeretnének részt venni nyári munkában.
Barabás Ferenc polgármester: A honlapon és a facebookon közzéteszik a tudnivalókat.
Harsányi Csaba képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nyolcadik alkalommal új helyen, a
biharkeresztesi sportpályán rendezik meg a motoros és családi napot. Remélik, jól szórakoznak
majd, a támogatásokat szívesen fogadják. A rendezvény július 14-15-én lesz, mindenkit várnak
szeretettel.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri, hogy a közeljövőben a szervezőkkel és közreműködőkkel közös
megbeszélést hívjanak össze, a feladatok pontosítása érdekében.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület ülését bezárta, a képviselők
zárt ülésen folytatták munkájukat.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

