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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 3-án –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Kubinyiné Szilágyi Mária

Önkormányzati és Hatósági Irodavezető

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Nagy Barnabás képviselő

Meghívottak, vendégek
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Fekete György bizottsági tag
Németh Ernőné bizottsági tag
Sáfrány Géza bizottsági tag
Seresné Kovács Anna bizottsági tag
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő nyilvános ülés napirendi pontjait tárgyalja meg a
képviselő-testület. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
4. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, a költségvetés módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a
költségvetés módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. augusztus 3.

Közös

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
177/2017. (VIII. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. augusztus 3.
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2. 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. Indokolt a költségvetés módosítása. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, a költségvetési rendelet módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításával:
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében
meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, 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 az alábbiakat rendeli
el:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
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Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

33 839 120 Ft-tal
29 199 944 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

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

992 774 711 Ft-ban
1 058 701 851 Ftban
65 927 140 Ft-ban
19 155 533 Ft
46 771 607 Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

72 045 788 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

72 045 788 Ft-ban,

- felújítások összegét

0

-

a működési célú bevételt:

967 500 530 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

986 656 063 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

394 968 571 Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

83 063 205 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

205 665 732 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

254 877613 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)
(4)
(5)
(6)

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.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
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3. §
(1)

Ez a rendelet 2017. augusztus 5. 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. augusztus 4. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

6

3. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
javasolják a pályázat beadását a határozati javaslatnak megfelelően.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím
szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/b pontja alapján pályázatot nyújt be
kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan
igényelhető, összesen 912 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a pályázat
benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 1 158 240,- Ft.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. augusztus 25. és 28. támogatási igény benyújtására
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
178/2017. (VIII. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/b
pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a
maximálisan igényelhető, összesen 912 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan
nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
Biharkeresztes Város Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján biztosítja a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 1 158 240,- Ft.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. augusztus 25. és 28. támogatási igény benyújtására
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Barabás Ferenc polgármester a meghívóban
megtárgyalásának idejére zárt ülést rendel el.

szereplő

zárt

napirendi

pontok

Zárt ülést követően.
4. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017 évi
közbeszerzési tervének módosítására
Barabás Ferenc polgármester: A képviselő-testület 2017. március 23-i ülésén fogata el az
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. Ezt követően, május 3-án kapták meg az
értesítést, hogy a TOP 3.2.1 pályázat keretében eredményesen pályázott az önkormányzat a
polgármesteri hivatal energetikai felújítására. Az elnyert támogatás összege 95 469 872 Ft.
Ebből az építési költségek összege 67 430 470 Ft. Tehát a beruházás közbeszerzési törvény
hatálya alá tartozik. A március elfogadott közbeszerzési terv nem tartalmazza ezt a
beruházást, ezért azt kötelessége a képviselő-testületnek módosítani
Mivel kérdés, vélemény nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 62/2017. (III. 23.)
számú BVKt határozattal jóváhagyott 2017. évi közbeszerzési tervét módosítja és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2017. évi közbeszerzési tervet jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
181/2017. (VIII. 3.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 62/2017.
(III. 23.) számú BVKt határozattal jóváhagyott 2017. évi közbeszerzési tervét
módosítja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2017. évi közbeszerzési
tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Melléklet a 181/2017. (VIII. 3.) számú BVKt határozathoz:
Biharkeresztes Város Önkormányzata
2017. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés
tárgya

Irányadó eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde bővítése
A BESZI épületének a
felújítása

nemzeti

Ipari park létesítése

nemzeti

Közvilágítás
korszerűsítése
Polgármesteri Hivatal
Energetikai felújítása

nemzeti

III. Szolgáltatásmegrendelés
Kalandozás a kreativitás
birodalmában

nemzeti

nemzeti

nemzeti

Tervezett eljárási típusa

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

65 000 000 Ft

2017. II. negyedév.

2017.III. negyedév

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)

kbt. 115 § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás
kbt. 115 § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás
kbt. 113 § (1) szerinti nem
hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás
Kbt. 115. § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás
Kbt. 115. § szerinti
hirdetmény nélküli eljárás

22.000.000 Ft.

2017. II. negyedév

2017.IV. negyedév

300 000 000 Ft.

2017. II. negyedév

2017.III. negyedév

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

37 186 480 Ft

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

67 430 470

2017. III. negyedév

2017. III. negyedév

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.
Tóthné dr. Asztalos Ágnes
felelős
akkreditált
közbeszerzési tanácsadó

Kbt. 115. § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás

25 000 000 Ft

2017. II. negyedév

2017. IV. negyedév

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a Képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.
Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

