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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 22-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid
Juhász Péter

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek
Kiss Józsefné intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, az ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft.-vel kötendő 2018. évi Támogatási Megállapodásról és vállalkozási
szerződésekről
4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervének
elfogadásáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti
tervének elfogadásáról
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadásához

7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához az államháztartási törvény 29/A. §ában foglaltak szerint
8. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
9. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
10. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Működési

11. Előterjesztés a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló
10/1995. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
12. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
13. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés módosítására
14. Előterjesztés a Biharkeresztes 382/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból történő értékesítésről
15. 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 Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a
Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.-vel kötendő 2018. évi Támogatási
Megállapodásról és vállalkozási szerződésekről
4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervének
elfogadásáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti
tervének elfogadásáról
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadásához

7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához az államháztartási
törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint
8. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
9. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
10. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. Előterjesztés a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről
szóló 10/1995. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
12. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
13. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés módosítására
14. Előterjesztés a Biharkeresztes 382/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból történő értékesítésről
15. 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. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. február 22.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
28/2018. (II. 22.) 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. február 22.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők megkapták. Az előterjesztésből
kiolvasható, hogy továbbra is stabil az önkormányzat gazdasági helyzete, minden számla időben
kifizetésre kerül, az intézményekben, hivatalban a munkabért mindenki időben megkapja.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2018. január havi pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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.
29/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2018. január havi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a
Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.-vel kötendő 2018. évi Támogatási
Megállapodásról és vállalkozási szerződésekről
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 napirendet, mindkét Kftvel való szerződés és támogatási megállapodás megkötését javasolja elfogadásra a Képviselőtestület számára.
Szalóki János Szabolcs ügyvezető: A korábbi évekhez hasonlóan a megszokott szerződés és
támogatási megállapodás megkötéséről van szó.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Miden évben az üzleti terv elkészítését követően, annak tárgyalását
megelőzően történik a támogatási megállapodás és vállalkozási szerződések elfogadása.
Amennyiben elfogadásra kerül, a két gazdasági társaság üzleti tervébe beépül és beépítik az
önkormányzat költségvetésébe.
Barabás Ferenc polgármester: A városfejlesztési Kft egy fővel, a Városgazdálkodási Kft
nagyobb létszámmal működik. Minden évben elmondja, azért kritikus velük, mert a Kft-t azért
hozták létre, hogy másokkal is kössön szerződést, ne csak az önkormányzattal. Ha megnézik,
nagyon magasak a személyi kiadások, a dologi kiadásokra alig marad pénz, ezen lehetne

változtatni, keressék meg a lehetőségét, pl. asztalos munkára lehetne igény a városban nehéz
szakembert találni. A Kft-nél maga az ember, az eszköz rendelkezésre áll, ilyen vonatkozásban
fejlődjön a Kft. A határozati javaslatok az előterjesztésben olvashatóak.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 1. számú
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel
kötendő Támogatási Megállapodást a 2018. évre vonatkozóan, valamint a takarítási feladatok
ellátására, illetve Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.-vel kötendő az állati melléktermékek
elszállítására és kezeléséhez kapcsolódó feladatainak elvégzésére vonatkozó vállalkozási
szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás, valamint a takarítási feladatok
ellátására, illetve az állati melléktermékek elszállítására és kezeléséhez kapcsolódó feladatainak
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 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.
30/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Nonprofit Kft-vel kötendő Támogatási Megállapodást a 2018. évre vonatkozóan,
valamint a takarítási feladatok ellátására, illetve Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.-vel
kötendő az állati melléktermékek elszállítására és kezeléséhez kapcsolódó feladatainak
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás, valamint a takarítási
feladatok ellátására, illetve az állati melléktermékek elszállítására és kezeléséhez
kapcsolódó feladatainak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi 2. számú határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal és a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft között kötendő karbantartási és üzemeltetési
feladatok ellátására, valamint a szállítási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést.
Felhatalmazza a jegyzőt a karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátására, valamint a szállítási
feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Köstner Dávid jegyző
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

31/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal és a
Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft között kötendő
karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátására, valamint a szállítási feladatok ellátására
vonatkozó vállalkozási szerződést.
Felhatalmazza a jegyzőt a karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátására, valamint a
szállítási feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Köstner Dávid jegyző
azonnal

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervének
elfogadásáról
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 az üzleti tervet, javasolják
elfogadásra a határozati javaslatban foglaltakat.
Szalóki János Szabolcs ügyvezető: A tevékenységi kör nem változik egyik Kft-ben sem, a 19 fő,
illetve 1 fő létszámot szeretnék megtartani az év során is, valóban igyekeznek változtatni a piac
igényeinek megfelelően.
Zsilinyi László képviselő, FB tag: Mindkét Felügyelő Bizottság ülésezett. A legfontosabbak
között szerepelt az orvosi rendelő fenntartása, mely az önkormányzatra hárul. Kérdésként merült
fel, hogyan lehetne megoldani, hogy minél kevesebbe kerüljön. Az állati hulladékkal kapcsolatos
kiadásokat sokallták, nem lehetne gazdaságosabbá, olcsóbbá tenni, főleg, hogy nemcsak a
biharkeresztesiek használják. A közterület használatot fel kellene térképezni és behajtani a díját.
Felmerült az önkormányzati lakások felújításának igénye. Beázik a tető a Kölcsey utcai volt
vámos lakásnál. Nem mindegyik épületben olyanok a lakók, hogy a környeztük rendben, tisztán
tartását elvégeznék. Önmaguk kialakítanák a környezetüket. Mindezeken túl a Felügyelő
Bizottságok elfogadásra javasolják a két Kft. üzleti tervét.
Barabás Ferenc polgármester: A felvetett problémákkal egyetért, több alkalommal beszéltek róla.
Megpróbálnak megoldást találni valamennyi problémára. Az orvosi rendelő üzemeltetésével
kapcsolatosan foglalkoztak a gondolattal, meg kell oldani. Az állati hulladékkal kapcsolatosan
felmerült, hogy legyárttatnának megkülönböztető jelzésű zsákokat, amit megvásárolhatnának a
Kft-től, tehát térítési díjat kellene fizetni érte, visszaszorítaná az idegeneket, kamerarendszert
építenének ki, azonosítható lennének a személyek, így lehetne csökkenteni az összegen. Az
önkormányzati lakások felújításával kapcsolatosan figyelik a pályázatokat, a felújítást önerőből
nem tudnák megoldani. Bízik benne, hogy a 2019. évi költségvetéskor nagyobb mozgástere lesz
az önkormányzatnak, a cégek által fizetett iparűzési adóbevételből.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Tudomása szerint lenne még igény egy újabb faház
kibérlésére. Azt látja, a különböző rendezvényeiken egyre inkább kinövik magukat a helyi
kézművesek.
Barabás Ferenc polgármester: Megnézik, tudnak-e még gyártani faházat.

Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a Városfejlesztési Kft 2018. évi üzleti tervét,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
2018. évi üzleti tervét elfogadja.
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.
32/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

a

Biharkeresztesi

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi
üzleti tervének elfogadásáról
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 Nonprofit Kft üzleti tervét,
elfogadásra javasolják.
Szalóki János Szabolcs ügyvezető: Ők is azt látják, hogy fejlődni kell a piac igényeinek
megfelelően.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Csak osztani tudja az Ügyvezető Úr és Polgármester Úr véleményét,
ez hagy maga után kívánni valót, a Kft kiadásainak többsége bér és járulék jellegű. Megoldást
kellene találni, a bevételt mindenképpen növelni kellene, ez az a pont ahol lehetne növelni az
eredményen.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a 2018. évi üzleti
tervvel, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.
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.
33/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

a

Biharkeresztesi

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Előterjesztés
Biharkeresztes
költségvetésének elfogadásához

Város

Önkormányzata

2018.

évi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a 2018. évi költségvetést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja a költségvetést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az önkormányzat 2018. évi költségvetését.
Dr. Köstner Dávid jegyző: A pénzügyi iroda elkészítette az előterjesztést. Igen takarékos
költségvetésről beszélhetnek ebben az évben. A kitűzött célokat tudják finanszírozni a
költségvetésből.
Barabás Ferenc polgármester: Több egyeztetést végeztek az irodavezetőkkel és jegyző úrral.
Arra a megállapításra jutottak, hogy Biharkeresztes előtt 2018-ban hatalmas lehetőség áll, a
gazdaság, a vállalkozásfejlesztés megteremtésének az éve lesz. Nagy öröm, hogy nagyon nagy
érdeklődés mutatkozik az ipari terület után. Sok vállalkozó keresi meg személyesen is, akiknek
területre van szükségük, forrással is rendelkeznek. Az idetelepülés lehetőségét megteremtsék,
ahhoz rá kell fordítani a befolyó adót.
Biharkeresztes hagyományosan mezőgazdasági tevékenységet folytató település, ezt megtartva,
egyre több ipari tevékenységet folytató cég települ be. Amire nincsenek berendezkedve, a
településrendezési tervet elkészítették, a terület pillanatnyilag a valóságban szántó. Ezek művelés
alóli kivonása hatalmas összegeket fog felemészteni. A költségvetésben erre a célra elkülönített
forrás biztosítani fogja. Ha betelepülnek a cégek, saját bevételre tesz szert az önkormányzat,
melynek felhasználásával még élhetőbbé teszik a várost. Ennek reményében javasolja fogadják
el a 2018. évi költségvetés.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága írásos véleményének, valamint

a Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
1.) sz. önkormányzati rendelet 39. § (4) bekezdés a) pont és a 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
1 033 673 119 Ft
1 182 800 702 Ft
149 127 583 Ft
35 550 174 Ft
113 577 409 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési hiány
felhalmozási hiány

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az
1.2,1.3,1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5)

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási többletbevételek
működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10
millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a
hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (ek) költségvetési
maradványának, igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3 mellékletek
szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
(10) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszáma 2018. évben 11 fő.
A Biharkeresztes Város Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatotti létszáma 2018. évben
31 fő.
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár foglalkoztatotti létszáma 2018. évben 6 fő.
Az Óvoda Társulás foglalkoztatotti létszáma 2018. évben 35 fő.
Szociális és Gyermekjóléti Társulás foglalkoztatotti létszáma 2018. évben 29 fő.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat 2018. évben jutalomra nem tervez összeget.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli
rovatok között átcsoportosítást hajtja végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6)

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a
képviselő-testületi határozattal elfogadott, munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat,
a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 23. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához az
államháztartási törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Mindenki előtt ismeretes, hogy a költségvetés
elfogadásakor nyilatkozni kell az önkormányzat fizetési kötelezettségeiről. Együttes ülésen
tárgyalták a napirendet. Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
(Ft-ban)
2018
Évek
2019
2020
2021
BEVÉTELEK
Helyi adókból származó bevétel
82 900 000 83 000 000 85 000 000 88 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
1 000 000 1 000 000 1 000 000
1 000 000
származó bevétel
350 000
350 000
350 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
331 000
Saját bevételek összesen
84 231 000 84 350 000 86 350 000 89 350 000
Saját bevételek 50 %-a
42 115 500 42 175 000 43 175 000 44 675 000
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET
TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
0
0
0
0
aktuális tőketartozása
A számvitelről szóló törvény szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal
0
0
0
0
napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír
esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
Kiadások összesen:
0
0
0
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
0
0
0

bevétel:
A megállapított összegek alapján Biharkeresztes Város Önkormányzata megfelel a Stabilitási
törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs.
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.
34/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
(Ft-ban)
2018
Évek
2019
2020
2021
BEVÉTELEK
Helyi adókból származó bevétel
82 900 000 83 000 000 85 000 000 88 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1 000 000
származó bevétel
350 000
350 000
350 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
331 000
Saját bevételek összesen
84 231 000 84 350 000 86 350 000 89 350 000
Saját bevételek 50 %-a
42 115 500 42 175 000 43 175 000 44 675 000
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT
TÁRGYÉVET TERHELŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG:

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és
annak aktuális tőketartozása
A számvitelről szóló törvény szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal
napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Kiadások összesen:
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

A megállapított összegek alapján Biharkeresztes Város Önkormányzata megfelel a Stabilitási
törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

8. 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: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a 2017. évi költségvetés módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: A pénzügyi iroda elkészítette a rendelet-tervezetet, az előterjesztésben
látható a módosítás oka.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a 2017. évi
költségvetés módosításával, elfogadják-e az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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

28 303 577 Ft-tal
45 459 460 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

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

1 497 949 647 Ftban
1 580 992 670 Ftban
83 043 023 Ft-ban
102 520 540 Ft
19 477 517 Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

316 325 075 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

258 968 974 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási kiadás
- felújítások összegét

346 321 Ft-ban,
56 009 780 Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

1 162 147 055 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 264 667 595 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:

524 449 625 Ft-ban,
98 503 174 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

315 348 439 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

278 896 415 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

47 469 942 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

110 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 110 főben állapítja meg.”
2.§
(1) A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(2) A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.

(3)
(4)
(5)
(6)

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.
3.§

(1) Ez a rendelet 2017. február 24. 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. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. február 23. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

9. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. A hulladékról szóló törvény tavalyi módosítása
értelmében a nevelési-oktatási intézménynek, valamint a 300 m2 alapterületű üzlettel
rendelkező kereskedőnek papírgyűjtés és üveggyűjtés céljából az önkormányzat ingyenes
közterület használatot köteles biztosítani, amennyiben ezen tevékenység ellátására saját területe
nincs. Félévenként öt napra van lehetőség a biztosításra a rendelet betartása mellett.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) 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
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C.
§-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, valamint a
Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága és az Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 16. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat ingyenes közterület-használatot biztosít, ha a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 12. § (2a) és (2b) bekezdései szerinti átvétel saját terület hiányában
közterület-használattal valósítható meg.”

2. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. sz. melléklet a 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
A közterület használati díjak:
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

5000,-Ft/hó

3. Alkalmi árusítás:

500,-Ft/nap

4. Mozgóbolti árusítás

1.000,-Ft/hét

5. Kulturális rendezvény

díjtalan

6. Mutatványos tevékenység

100,-Ft/m2/nap

7. Kereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenység és egyéb szolgáltatás (állandó telepített épület,
építmény)
530,- Ft/m2/hó
8. Egyes létesítményekhez szükséges (építési engedélyben előírt várakozóhely) parkoló
42.000,-Ft/év
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2018. február 23. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

10. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Az szmsz 8. számú függeléke
tartalmazza az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolást. Az
alkalmazott kormányzati funkciókat felülvizsgálták és a működési gyakorlatnak megfelelően
módosításra javasolják. Az szmsz törzsszövegében változtatást nem javasolnak.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e Biharkeresztes
Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.)
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
6/2018 (II. 23.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 10. § (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága, valamint a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottsága és az Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(III. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 8. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép.

2. §
Ez a rendelet 2018. február 26. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2018. február 23. napján.
dr. Köstner Dávid
jegyző
1. számú függelék a 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolás

Alaptevékenység
kormányzati
funkció kód
száma

011130
013320
013350
013360
016080
022010
032020
041232
041233
041236
041237
042130
042180
045120
045160
045161
045170
046040
047410
051030
052080
062020
063020
063080
064010
066010

kormányzati funkció kód neve
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Növénytermesztés, állattenyésztés és kacsolódó szolgáltatások
Állategészségügy
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Hírügynökségi, információs szolgáltatás
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés

066020
072112
074031
074032
076062
081041
082091
082092
082093
082094
091110
091120
091140
096015
096025
101221
102031
104031
104035
104037
104042
104044
104060
105020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Település-egészségügyi feladatok
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Biztos Kezdet Gyerekház
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

11. Előterjesztés a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának
megfizetéséről szóló 10/1995. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
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 rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
vízhasználat díjának megfizetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezését.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Jogszabályváltozás következtében a rendelet
hatályon kívül helyezése szükséges. Abban az esetben, ha az ivóvizes vezeték elmegy az ingatlan

előtt egy év van rá, hogy kötelezően rákössön a tulajdonos, a felszólítás a vízi közmű szolgáltató
feladata.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a közkifolyós
vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló 10/1995. (IX. 28.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezettel:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló 10/1995. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, valamint a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Biharkeresztes
Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz.
önkormányzati rendelet 39. § (4) bekezdés e) pontja és a 40. §-ában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,
valamint a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, továbbá az Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Hatályon kívül helyezi a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló
10/1995. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2018. február 23. napján.
Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

12. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok
éves átfogó értékelésére

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 tagjai megkaptak a tájékoztatót az
előterjesztés keretén belül. A bizottság megtárgyalta a napirendet. Megállapították, hogy az
előző évek gyakorlatának megfelelően, igen részletes mindenre kiterjedő beszámolót
olvashattak, nagyon sok táblázattal, adattal. Sajnálatos módon még sok feladat van a képviselőtestület a bizottság előtt, mindazoknak, akik ezzel a területtel foglalkoznak. A bizottság
dicsérettel javasolja elfogadásra az átfogó értékelést.
Barabás Ferenc polgármester: Együttes bizottsági ülésen elnök úr elmondta. hogy az adatok
önmagukért beszélnek. Vannak olyan dolgok, amire büszkék lehetnek, és vannak, ami feladatot
jelent. Egyetlen adatot kiragadva: 13 bölcsődés közül 12 fő ingyen étkezik, egyetlen gyerek,
akiért fizetnek. Ez ad nagyon nagy feladatot. Most megteremethetik annak a lehetőségét, aki
dolgozni akar és tud, azok jussanak is hozzá a munkához, és meg fog változni a mérleg. Szeretné
felhívni a közfoglalkoztatottak figyelmét arra, hogy van olyan munka, ahol a garantált
bérminimumot és minimálbért meg is haladja. Könnyen el lehet érni Biharkeresztesen a havi
bruttó 200 eFt-ot is, a lehetőségek adottak, de teljesen mások ezek a lehetőségek. Ne 80 ezret
vigyenek haza, hanem 200 ezret. Nagy feladat. Azon dolgozóknak, akiknek a munkáját most
megköszönik, kevesebb dolguk lesz. Szeretné külön megköszönni Élesné Tóth Anikó munkáját.
Közösen állították össze Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető asszonnyal az átfogó értékelést.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2017. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2017. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal dicsérettel elfogadja.
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.
35/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2017. évi éves átfogó értékelését az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
13. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés
módosítására

Dr. Köstner Dávid jegyző: 2010-ben kötött koncessziós szerződést az önkormányzat a Debreceni
Vízmű Zrt-vel, akkor a szerződésben meghatározásra kerültek a vízdíjak is évi lebontásban. 20
évre köttetett a koncessziós szerződés, jóval magasabb árszabást tartalmazott, mint amit azóta a
jogszabály meghatároz. A szolgáltatónak komoly bevétel kiesése keletkezett. Az üzemeltető kéri
a koncessziós szerződés 7. számú mellékletének módosítását, melyet elfogadásra javasol.
Barabás Ferenc polgármester: Központilag határozták meg a díjat. A szerződés mellékletét lehet
módosítani, ezért kerül minden évben a Képviselő-testület elé. A rendszer fejlesztésére fordítható
az összeg. A Debreceni Vízmű jó gazdája a csatornarendszernek, vár ilyen állapotban lenne az
ivóvízrendszer is. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi „A” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFA-ról nettó 3 000 E Ft + 27% ÁFA-ra történő
módosításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 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.
36/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt.
kérelmére hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében
meghatározott koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFA-ról nettó 3 000 E Ft + 27%
ÁFA-ra történő módosításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

14. Előterjesztés a Biharkeresztes 382/2 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú ingatlanból történő értékesítésről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az „A” határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság az „A” határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az „A”
határozati javaslatot.

Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Szabó Ernő kérelmében kérte, az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 382/2 hrsz-ú ingatlanból 9.500 m2 megvásárlását, a terület 50 %át jelenti, a kertjének a folytatását szeretné eszközölni. Az értékbecslés elkészült, a 9.500 m2
telekrész ingatlan forgalmi értéke 600 Ft/m2 áron számolva 5.700.000,-Ft, azaz ötmillió
hétszázezer forint. A határozati javaslat alapján valamennyi költséget a vevő viselné.
Barabás Ferenc polgármester: A bizottság javaslatának megfelelően az „A” határozati javaslat
elfogadását javasolja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi „A” határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöl a
kizárólagos tulajdonát képező biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlanból 9.500 m2-t, mely terület a
biharkeresztesi 367 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódik.
2.
A biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlan 1. pontban nevesített része értékbecslést
követően, az abban meghatározott értékesítési ár mellett értékesíthető Szabó Ernő, 4110
Biharkeresztes, Sallai Imre utca 17. szám alatti lakos (vevő) részére, a nevezett ingatlan
megosztását követően. A megosztás költségeit, valamint az ügyvédi díjat a vevő biztosítja.
3.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, valamint a további ide
vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöl a
kizárólagos tulajdonát képező biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlanból 9.500 m2-t,
mely terület a biharkeresztesi 367 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódik.
2. A biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlan 1. pontban nevesített része értékbecslést
követően, az abban meghatározott értékesítési ár mellett értékesíthető Szabó Ernő,
4110 Biharkeresztes, Sallai Imre utca 17. szám alatti lakos (vevő) részére, a nevezett
ingatlan megosztását követően. A megosztás költségeit, valamint az ügyvédi díjat a
vevő biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, valamint a további
ide vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: A terület értékesíthető, az árról a kérelmezőt értesíteni kell, azzal
még nem szembesült.
15. Különfélék

K/1. Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljából történő kérelem
benyújtásáról
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: A köznevelési bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás időtartama 2018. március 1-től 4 hónapot tartalmaz. Kizárólag a bér és járulékaira
pályázhatnak. A támogatási kérelem önerőt nem tartalmaz.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata 17 fő napi 8 órában történő hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása céljából támogatási kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
- Berettyóújfalui Járási Hivatala - Foglalkoztatási Osztályához.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás időtartama: 2018. március 1. – 2018. június 30.
Igényelt támogatás (csak bértámogatás): 6 084 572 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 %
Igényelt előleg: 3 042 286 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kérelem
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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.
38/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata 17 fő napi 8 órában történő hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása céljából támogatási kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal - Berettyóújfalui Járási Hivatala - Foglalkoztatási Osztályához.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás időtartama: 2018. március 1. – 2018. június 30.
Igényelt támogatás (csak bértámogatás): 6 084 572 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 %
Igényelt előleg: 3 042 286 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
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: A köznevelési bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Miután Dr. Áder János
köztársasági elnök kiírta április 8-ra az országgyűlési képviselő választást. A szavazatszámláló
bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott
szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottságok tagjaira és
póttagjaira a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, a régi tagok megkérdezésével és az
új tagok jelentkezésével tesznek javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak, illetve póttagjainak az alábbi személyeket választja:
Tagok:
NÉV
Balláné Nagy Tünde
Hegyi Gyuláné
Mihucz Olivérné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Sallai u. 44.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.
Biharkeresztes, Nagy Sándor u.14.

Beregi Zoltánné
Sárvári Gyuláné
Szarvas Ferencné

Biharkeresztes, Vörösmarty. u. 5.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 4.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 10.

Kiss Józsefné
Pásztor Sándorné
Szabácsikné Kiss Anett

Biharkeresztes, Alkotmány utca 2/a.
Biharkeresztes, Bessenyei utca 5.
Biharkeresztes, Arany János utca 13.

Koszorus Gyuláné
Nagy Erika
Papp Ernő

Biharkeresztes, Arad u. 45/b.
Biharkeresztes, Kossuth u. 40.
Biharkeresztes, Arad u. 27.

Harsányi Gáborné
Németh Lászlóné
Lovas Zoltánné

Biharkeresztes, Nap u. 3.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 151.
Biharkeresztes, Széchenyi utca 107.

Póttagok:
NÉV
Átyinné Pénzes Emília
Fésüsné Rácz Erzsébet
Kissné Nagy Gabriella
Mári Sándorné
Marosán Péterné
Molnár Józsefné
Németh Ernőné
Papp Gézáné
Pércsiné Marosán Andrea
Sáfrány Gézáné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Arany János utca 10.
Biharkeresztes, Széchenyi utca 60.
Biharkeresztes, Irinyi u. 15.
Biharkeresztes, Petőfi utca 14.
Biharkeresztes, Táncsics utca 41/a.
Biharkeresztes, Kossuth utca 147.
Biharkeresztes, Táncsics utca 39/a.
Biharkeresztes, Alkotmány utca 1.
Biharkeresztes, Szacsvay utca.7.
Biharkeresztes, Széchenyi utca 9.

A képviselő-testület felhatalmazza a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a döntésről értesítse a
szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

Dr. Köstner Dávid HVI vezető
azonnal és folyamatos

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak, illetve póttagjainak az alábbi személyeket választja:
Tagok:
NÉV
Balláné Nagy Tünde
Hegyi Gyuláné
Mihucz Olivérné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Sallai u. 44.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 166.
Biharkeresztes, Nagy Sándor u.14.

Beregi Zoltánné
Sárvári Gyuláné
Szarvas Ferencné

Biharkeresztes, Vörösmarty. u. 5.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 4.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 10.

Kiss Józsefné
Pásztor Sándorné
Szabácsikné Kiss Anett

Biharkeresztes, Alkotmány utca 2/a.
Biharkeresztes, Bessenyei utca 5.
Biharkeresztes, Arany János utca 13.

Koszorus Gyuláné
Nagy Erika
Papp Ernő

Biharkeresztes, Arad u. 45/b.
Biharkeresztes, Kossuth u. 40.
Biharkeresztes, Arad u. 27.

Harsányi Gáborné
Németh Lászlóné

Biharkeresztes, Nap u. 3.
Biharkeresztes, Széchenyi u. 151.

Lovas Zoltánné

Biharkeresztes, Széchenyi utca 107.

Póttagok:
NÉV
Átyinné Pénzes Emília
Fésüsné Rácz Erzsébet
Kissné Nagy Gabriella
Mári Sándorné
Marosán Péterné
Molnár Józsefné
Németh Ernőné
Papp Gézáné
Pércsiné Marosán Andrea
Sáfrány Gézáné

LAKCÍM
Biharkeresztes, Arany János utca 10.
Biharkeresztes, Széchenyi utca 60.
Biharkeresztes, Irinyi u. 15.
Biharkeresztes, Petőfi utca 14.
Biharkeresztes, Táncsics utca 41/a.
Biharkeresztes, Kossuth utca 147.
Biharkeresztes, Táncsics utca 39/a.
Biharkeresztes, Alkotmány utca 1.
Biharkeresztes, Szacsvay utca.7.
Biharkeresztes, Széchenyi utca 9.

A képviselő-testület felhatalmazza a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a döntésről értesítse a
szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

Dr. Köstner Dávid HVI vezető
azonnal és folyamatos

K/3. Előterjesztés Biharkeresztes 1048, 1051, 1052, 1055, 1056, 1059 hrsz-ú területek
valamelyikének az eladásáról
Barabás Ferenc polgármester: Terület értékesítéséről szóló 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: A köznevelési bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Barabás Ferenc polgármester: A területen egy meteorológus állomás fog létesülni, úgy gondolja,
nagy hasznára lesz a településnek, ezért is támogatják a bizottságok. Négyzetméterenként 322
Ft-os áron értékesítenék valamelyik területet. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Biharkeresztes
Város Önkormányzata, mint tulajdonos 1048, 1051, 1052, 1055, 1056, 1059 hrsz-ú területek
valamelyikét, az értékbecslésben szereplő 322 Ft/m2 áron eladja az IDŐKÉP részére.
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.
40/2018. (II. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Biharkeresztes Város Önkormányzata, mint tulajdonos 1048, 1051, 1052, 1055, 1056,
1059 hrsz-ú területek valamelyikét, az értékbecslésben szereplő 322 Ft/m2 áron eladja az
IDŐKÉP részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

