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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 25-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi
képviselők
Juhász Péter

aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Meghívottak, vendégek
Boros Beáta intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
3.a

Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

4. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2017. évi munkájának értékelésére
5. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének
elfogadására
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6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
7. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
8. Előterjesztés folyószámlahitel-keretre vonatkozó szerződés megkötésére
9. Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok benyújtásáról
10. Előterjesztés a MEDICOPTER Alapítvány kérelméhez
11. Előterjesztés iskolai körzetek tervezetéről
12. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3.a Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
4. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2017. évi munkájának értékelésére
5. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének
elfogadására
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
7. Előterjesztés a Nemzetiségi
megállapodás felülvizsgálatáról

Önkormányzati

Önkormányzatokkal

Hivatal

kötött

2017.

évi

együttműködési

8. Előterjesztés folyószámlahitel-keretre vonatkozó szerződés megkötésére
9. Előterjesztés 2018.
benyújtásáról

évi

startmunka

programokhoz

kapcsolódó

pályázatok

10. Előterjesztés a MEDICOPTER Alapítvány kérelméhez
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11. Előterjesztés iskolai körzetek tervezetéről
12. 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: A tájékoztatókat a képviselők írásban megkapták. A mai napon
tárgyalt Oláh Zsanett asszonnyal az MNKH vezérigazgatójával, aki a West Vood Globál Kft-nél
tett látogatást. A Kft több pályázatot is benyújtott, és vannak nyertes pályázatai. Vezérigazgató
Asszonnyal beszélgetést folytattak a városban a jövőben történő beruházásokról, és a
problémákról, kérte a segítségét. Továbbá meghívta a Bihar-Bihor Expóra. Reméli lesz
eredménye a találkozónak.
Mivel a képviselők részéről 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: 2018. január 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2018. (I. 25.) 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
2018. január 25.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták. Harminc napon
túli tartozás nincs, a következő héten fogja megkapni az önkormányzat a finanszírozást, a
számlák ki lesznek fizetve.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. 01. 31.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
6/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. 01. 31.

3. Előterjesztés a települési támogatásokról
önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

6/2015.

(II.

27.)

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 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A módosítás oka, hogy a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt a rendelettel szemben. A
szociális tűzifa juttatás esetében, a pályázati kiírás szövegével összhangba kellett hozni a
rendeletet. Az összhang megteremtése érdekében a rendelet 11/F. § pontját módosítani
szükséges.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2) bekezdésében, illetve a
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132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai
Unió vonatkozó jogforrásait is – Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 11/F. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11/F. §
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag támogatást
nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c) aki települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők.
(3) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető háztartásonként az, aki a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában szereplő
nyugdíjszolgáltatások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék, valamelyikében részesül, és amelynek összege
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 szorosát.2017-ben a
142 500 Ft-ot.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell életvitelszerűen tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(5) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(6) Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.
(7) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2018. február 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(8) A támogatásra való jogosultságról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestületének Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága határoz.
(9) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát a
vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben: házastárs
vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Közeli
hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(10) Az Önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
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2. §
Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Juhász Péter sk.
aljegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. január 26. napján.
Juhász Péter
aljegyző
3.a Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, az ügyrendi bizottság 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A rendelet megalkotását az
tette szükségessé, hogy a jelenleg hatályban lévő 2003-as rendelet már nem felel meg a hatályos
jogszabályoknak. Másrészt az önkormányzat és Képviselő-testület eddig még nem élt azzal a
lehetőséggel, hogy biztosítsa a köztisztviselők részére az illetményemelést. Az előző évben
jelentős mozgás volt a köztisztviselői állományt illetően. Aki tehette, több fizetésért máshol
vállalt munkát. Jó lenne, ha meg tudnák tartani a jelenlegi szakember gárdát. A rendelet-tervezet
elfogadása megteremtené a besorolás szerinti illetményalaphoz középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő estén 20 %
illetménykiegészítést. Anyagi fedezetét a közös önkormányzati hivatal finanszírozása biztosítja,
az önkormányzatoktól plusz saját forrás bevonást nem igényel. A kegyeleti támogatásokra
vonatkozóan van közszolgálati szabályzata a hivatalnak, ezek a támogatások akkor valósíthatók
meg, ha a mindenkori költségvetésbe be tudják tervezni.
Barabás Ferenc polgármester: A bizottságok javaslata szerint is mindenképpen szükséges, hogy
valamilyen kiegészítést kapjanak a köztisztviselők. Ahogyan elhangzott elég nagy a mozgás az
utóbbi időben. Hosszú éveken keresztül nem volt példa rá, hogy valaki más céghez,
intézményhez menjen el. Most sajnos van, olyan alacsony az illetmény. A legjobb példa, több
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olyan kolléga van, akinek a bérét azért kell emelni, mert a bérminimumot nem éri el, és emellett
nem 8 órát dolgoznak. El szokták rendelni a túlórát. Próbálják megtartani a kollégákat.
Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
rendelet-tervezetet.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdésében, a 236 § (4) bekezdés b) pontjában és a
237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet hatálya a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:
Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.
(2) A 3. § hatálya kiterjed a közszolgálati ügykezelőre.
2. §
E rendelet alkalmazásában osztályvezetői szintnek megfelelő munkakör: irodavezető
munkakör.
3. §
(1) A köztisztviselő részére adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások,
szociális és kegyeleti támogatások (továbbiakban: támogatások):
a) szociális, kegyeleti támogatás
b) illetményelőleg
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások fedezetét a Hivatal költségvetésében e
célra biztosított előirányzatok képezik. A támogatások nyújtásának feltétele, hogy a
Hivatal mindenkori költségvetésében e célra megállapított előirányzatok a támogatásra és
azok munkáltatót terhelő közterheire fedezetet biztosítsanak.
4. §
(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2018. évben illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek mértéke az alapilletményének a 20 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2018. évben illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek mértéke az alapilletményének a 10 %-a.
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5. §
A 2. § szerinti munkakört betöltő köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek
mértéke az alapilletményének 10 %-a
6. §
(1) Ez a rendelet 2018. január 27-én lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2003. (IX. 10.) önkormányzati
rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Juhász Péter sk.
aljegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. január 26. napján.
Juhász Péter
aljegyző

4. Előterjesztés
értékelésére

a

közművelődési

intézmények

2017.

évi

munkájának

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: A bizottságuk megtárgyalta a beszámolót. A bizottsági
ülésen jelen volt intézményvezető asszony. Megállapította a bizottság, hogy igen tartalmas évet
tudhat maga mögött a kulturális intézmény, az elvégzett munka rengeteg. Aki érdeklődésre
tartott számot, megtalálhatta a számára kedves programot. Az összefoglaló igen részletes,
bőséges. Megköszönték az intézményben dolgozók munkáját. A beszámolót dicsérettel
javasolják elfogadásra.
Boros Beáta intézményvezető: A 2017. évi munkájukat a hagyományokra alapozták. A
programokat sikeresen megtartották. A társintézmények, civilszervezetek munkáját segítették,
akikkel gazdagabb Biharkeresztes város kulturális élete, reméli idén is folytatódik a tendencia.
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Zsilinyi László képviselő: A gimnázium nevében szeretné megköszönni a munkájukat az
együttműködést. A rendezvényekre mindig kaptak meghívót, melyet ezúton is köszön, a
kollégák és a tanulók igyekeztek részt venni a programokon.
Boros Beáta intézményvezető: Részükről is köszöni az együttműködést.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények 2017.
évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. január 25.
Barabás Ferenc polgármester: Köszönetet mond Igazgató Asszonynak, a beszámolóban
nagyszerűen bemutatta Biharkeresztes közművelődési életét, ennél színesebb, változatosabb
programok összeállítása szinte lehetetlen volna. A lakosság közül valamelyik időszakban
mindenki megtalálja azt a formát, ami az ő igényeit elégíti ki. Nagyon színvonalas munka folyik
a városban. Rengeteg pályázatot írnak. Az elnyert pályázatokat 4 ezer fős településen
megvalósítani, megírni is nehéz, de a megvalósítás embert próbáló teljesítmény. Köszöni a
munkájukat. A civilszervezetek tevékenységét erősítik, ami új szint hoz Biharkeresztes életébe,
gondol itt többek között a Csicsóka tájházban megrendezett programokra. Kéri, továbbra is
színvonalasan végezzék munkájukat. A beszámoló dicsérettel való elfogadását javasolja. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények 2017.
évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. január 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
7/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési intézmények
2017. évben végzett munkájának értékekéséről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. január 25.
5. Előterjesztés a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének
elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést,
úgy látják a munkaterv egy nagyon jó kiindulási pont arra, hogy nagyon színes, minden igényt
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kielégítő kulturális élet lehessen 2018-ban. Gratulálnak a pályázat elnyeréséhez, és minden
pályázatírónak. A munkatervet elfogadásra javasolják.
Boros Beáta intézményvezető: 2018-ban nagy változást remélnek, a pályázat révén szeretnék
megvalósítani a programokat, megújul az infrastruktúra a művelődési házban, és a könyvtártan.
Barabás Ferenc polgármester: Elismeri a közművelődésben dolgozók munkáját, változás történt
az intézményi dolgozók összetételében. 2017-ben megírták a pályázatokat, 2018-ban
megvalósul, nagy segítség a városnak, az önkormányzatnak az összeg megteremtése. Mindig
gondoskodnak, hogy valamilyen fejlesztések megvalósuljanak az évek során, folyamatosan
szépítik mind a könyvtár, mind a művelődési ház épületét, fejlesztik az eszköztárat, a
legfejlettebb technikát biztosítják. Kívánja, sikeresen valósítsák meg a programokat. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e a 2018. évi munkatervet, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár 2018. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. január 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
8/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő – testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár 2018. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. január 25.

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést.
Részletes beszámolót ismerhettek meg, és irodavezető asszony még szóban is alátámasztotta a
hatalmas munkát. A könyvtárban és az interneten is megtekinthető a beszámoló. Tájékozódjon,
akit érdekel, mindenkinek a tudomására juthat, mekkora munka folyik. A Képviselő-testület
munkájának ellátása maradéktanul teljesül. A köztisztviselők plusz munkát végeznek. Javasolja,
fejezzék ki köszönetüket, dicsérettel javasolják elfogadásra a tájékoztatót.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk csatlakozik az előző véleményhez,
támogatják a javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén támogatja a javaslatot.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri Irodavezető Asszonyt, néhány számszerű adattal egészítse ki
a beszámolót.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: 2017. évben 7 embernek szűnt meg a munkaviszony és 7
új dolgozó került kinevezésre, hónapokig az aljegyzői állás betöltetlen volt, két köztisztviselő
esetében munkakörváltozás miatt került sor kinevezés módosításra. Két iroda működik. Az
Önkormányzati és Hatósági Iroda feladatai közé tartozik minden, ami nem pénzügyi feladat.
Az iroda ellátja a képviselő-testületek és bizottságok, a nemzetiségek, valamint a társulásokkal
kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 2017-ben mindösszesen 334 ülésen 700 előterjesztés,
1307 határozat, 114 rendelet és 5126 oldal jegyzőkönyv elkészítésében közreműködtek a hivatal
dolgozói. Honosítással kapcsolatosan Biharkeresztes esetében 891 fő tett esküt, 6 fő
Nagykerekiben, 67 fő pedig Ártándon. Az anyakönyvvezetők anyakönyvi kivonatokkal
kapcsolatos tevékenysége is megnövekedett. 35 féle továbbképzésen vettek részt a hivatal
dolgozói. 18 költségvetési szerv tekintetében látja el feladatát a hivatal. A Pénzügyi Iroda
dolgozóinak jelentős időt kellett fordítani a 2017. január 1-jétől az ASP rendszerhez történő
csatlakozás miatt. Sok segítséget kapnak a kincstártól, amit köszönnek. Nem 8 órában tudják
elvégezni a feladatokat, túlmunkát is kellett elrendelni, hogy ezt a rengeteg munkát el tudjuk
végezni.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben végzett tevékenységéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. január 25.
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy átfogó kincstári ellenőrzésen is
túl van a hivatal, ami szintén sok munkát jelentett, az iratok bemutatása, a szóbeli magyarázatok,
a napi munkából vették ki a kollégákat. El kell mondani, hogy becsületesen helytállnak, az
ellenőrzés semmiféle hiányosságot nem állapított meg, elmarasztalásról, szankciókról abszolút
nincs szó. Megköszöni minden kollégája munkáját, a két irodavezetőjét külön. Kéri, továbbra is
ilyen ambícióval és kitartással végezzék a munkát. A lakosság részérül reklamáció nem érkezett,
erre különösen büszke. Amit vállalt, hogy a biharkeresztesiek szolgálatában állnak, az elsősorban
a kollégák érdeme. Javasolja a beszámoló dicsérettel való elfogadását, ahogyan a bizottságok is
javasolták. Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben végzett tevékenységéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. január 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
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alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. január 25.

7. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az együttes bizottsági ülésen tárgyalták mindkét
határozati javaslatot. Jelen volt a román nemzetiségi önkormányzat elnöke, velük a kapcsolat
folyamatosan jó. Ismét felvetődött, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat sem most sem más
képviselő-testületi ülésen nem vesz részt.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetértve az ügyrendi bizottság elnöke által elmondottakkal,
igenis hiányolják a roma nemzetiségi önkormányzat aktívabb közéleti tevékenységét, jó lenne,
ha jóval nagyobb aktivitást tudnának mutatni, amint teszi azt a román nemzetiségi
önkormányzat.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az együttműködési megállapodások változatlan
tartalommal való fenntartásával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi I. számú határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan tartalommal
hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi II. számú határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan
tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
11/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Biharkeresztes Város
Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

8. Előterjesztés folyószámlahitel-keretre vonatkozó szerződés megkötésére
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 40
millió forint hitelfelvételét javasolják. Az ülésen irodavezető asszony ismertette a hitel
fedezetésre felajánlásra kerülő ingatlanok helyrajzi számát.
Dani Béla Péter köznevezési bizottság elnöke: Bizottságuk véleménye megegyezik az ügyrendi
bizottság elnöke által elmondottakkal.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 40
millió forint hitel felvételét.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri Irodavezető Asszony ismertesse a helyrajzi számokat.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az Önkormányzat a hitel fedezetére a 714/3/A/1-8,
714/2, 793, 792/2 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési
gazdálkodásában esetlegesen fellépő likviditási problémáinak biztosítása érdekében, a
számlavezető Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezettel (címe: ……..) 2018. február 1. napjától
2018. december 31. napjáig szóló ………………………… millió forint összegű
folyószámlahitel-keret rendelkezésre tartására vonatkozó szerződést köt.
A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek
engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
Az Önkormányzat a hitel fedezetére a …….. hrsz-ú ingatlant ajánlja fel.
14

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és az éves
adósságszolgálat éves költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti
pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Felvetődhet a kérdés, hogy mi az oka a hitelfelvételnek. Ez egy
folyószámla hitel, azt jelenti éven belül vissza lesz fizetve. Nem azt jelenti, hogy igénybe is
veszik a teljes összeget, hanem egy biztonságot jelent. Olyan értékű beruházások folynak a
városban, melynek az előnyeit a jövőben fogják érezni a lakosok.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési
gazdálkodásában esetlegesen fellépő likviditási problémáinak biztosítása érdekében, a
számlavezető Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezettel (címe: 4026 Debrecen, Bethlen utca 1012. A. ép. I. 6.) 2018. február 1. napjától 2018. december 31. napjáig szóló 40 millió forint
összegű folyószámlahitel-keret rendelkezésre tartására vonatkozó szerződést köt.
A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek
engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
Az Önkormányzat a hitel fedezetére a 714/3/A/1-8, 714/2, 793, 792/2 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és az éves
adósságszolgálat éves költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti
pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési
gazdálkodásában esetlegesen fellépő likviditási problémáinak biztosítása érdekében, a
számlavezető Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezettel (címe: 4026 Debrecen, Bethlen
utca 10-12. A. ép. I. 6.) 2018. február 1. napjától 2018. december 31. napjáig szóló 40
millió forint összegű folyószámlahitel-keret rendelkezésre tartására vonatkozó szerződést
köt.
A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (4) bekezdése alapján figyelembe
vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
Az Önkormányzat a hitel fedezetére a 714/3/A/1-8, 714/2, 793, 792/2 hrsz-ú ingatlant
ajánlja fel.
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és az éves
adósságszolgálat éves költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

9. Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a határozati javaslatokat,
mind a négy programelemre javasolják a pályázat benyújtását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztésből látható, hogy 118 ember foglalkoztatására
kerül sor. Jelentős létszámcsökkenést mutatnak a számok, ami azt jelzi, hogy a versenyszférában
munkalehetőségek állnak rendelkezésre. Ez más, mint a közmunka, a jövőben ez lesz az út. A
középpontba ne a közmunka álljon, ez közös törekvésük, senki ne legyen munka nélkül.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 1. számú alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közhálózat karbantartása
programelemre:
Igényelt támogatás: 33 485 622 Ft
Támogatás intenzitása: 99,3 %
Önerő mértéke: 226 576 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
13/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közhálózat
karbantartása programelemre:
Igényelt támogatás:
Támogatás intenzitása:
Önerő mértéke:

33 485 622 Ft
99,3 %
226 576 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program
programelemre.
Igényelt támogatás: 31 133 049 Ft
Támogatás intenzitása: 99,3 %
Önerő mértéke: 232 820 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
14/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
program programelemre.
Igényelt támogatás:
Támogatás intenzitása:
Önerő mértéke:

31 133 049 Ft
99,3 %
232 820 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
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Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 3. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelemre.
Igényelt támogatás: 59 627 589 Ft
Támogatás intenzitása: 99,5 %
Önerő mértéke: 270 111 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Helyi sajátosságokra
épülő közfoglalkoztatás programelemre.
Igényelt támogatás:
Támogatás intenzitása:
Önerő mértéke:

59 627 589 Ft
99,5 %
270 111 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 4. számú alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Belvíz-elvezetési programok
programelemre.
Igényelt támogatás: 28 750 314 Ft
Támogatás intenzitása: 99,6 %
Önerő mértéke:123 26 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: _____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Belvíz-elvezetési
programok programelemre.
Igényelt támogatás:
Támogatás intenzitása:
Önerő mértéke:

28 750 314 Ft
99,6 %
123 26 Ft

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
10. Előterjesztés a MEDICOPTER Alapítvány kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a kérelmet, 20 E Ft
támogatás biztosítását javasolják elfogadásra a testület számára.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány kérelmét
támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére ………… Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. január 31.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a pénzügyi
bizottság javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány kérelmét
támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére 20.000 Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. január 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány
kérelmét támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére 20.000 Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. január 31.

11. Előterjesztés iskolai körzetek tervezetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, az
előbbi évekhez képest vált nincs a beiskolázási körzetekben. A határozati javaslatot elfogadásra
javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási területén
működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek megküldött
tervezetét elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. február 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
18/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek
megküldött tervezetét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. február 15.
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12. Különfélék
K/1. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására című kiírásra beadandó
pályázat jóváhagyásához
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy pályázati lehetőség van
zártkertek infrastruktúra fejlesztésére. Sikeres pályázat esetén kisebb fejlesztéseket tudnának
végezni. Felkéri Irodavezető Asszonyt ismertesse a pályázati felhívást.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti a pályázati felhívást. Január 31-ig van lehetőség
benyújtani a pályázatot, utófinanszírozott, de 75 % előleg lehívható, önerőt nem igényel.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet, javasolják a
pályázat benyújtását kerítésépítés a vízvételi lehetőség biztosítására.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések” felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. január 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
19/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések” felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. január 31.

K/2. Szóbeli előterjesztés az „Regional Center forr Education and Skills” című pályázathoz
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van az „Regional
Center forr Education and Skills” című pályázat benyújtására, a Románia-Magyarország Határon
Átnyúló program keretében. Nagyváraddal együttműködve faipari szakképzés támogatására
kívánnak pályázni. A projekt megvalósításához 5 % önerő biztosítására van szükség.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete partnerként jóváhagyja az „Regional
Center forr Education and Skills” című pályázat benyújtását. A pályázatot Romániából az
Agentia de dezvoltare locala Oradea S.A, míg Magyarországról Biharkeresztes Város
Önkormányzata nyújtja be, ahol a Vezető Partner Agentia de dezvoltare locala Oradea S.A.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 311 180 EUR összegben hagyja jóvá, melyhez 5 %,
azaz 15 559 EUR önrészt biztosít Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. január 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
20/2018. (I. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete partnerként jóváhagyja az
„Regional Center forr Education and Skills” című pályázat benyújtását. A pályázatot
Romániából az Agentia de dezvoltare locala Oradea S.A, míg Magyarországról
Biharkeresztes Város Önkormányzata nyújtja be, ahol a Vezető Partner Agentia de
dezvoltare locala Oradea S.A.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 311 180 EUR összegben hagyja jóvá,
melyhez 5 %, azaz 15 559 EUR önrészt biztosít Biharkeresztes Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. január 31.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta, a
képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Juhász Péter
aljegyző
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