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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestületei 2015. február 12-én – csütörtök – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Termében megtartott együttes nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselő
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Varga Róbert alpolgármester
Karancsi Sándor, Pénzes Attila, Szegedi László képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Bereginé Szegedi Hajnalka alpolgármester
Hodosi Lászlóné, Novák Ferenc Zoltán, Rácz Emil Zsigmond képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Haraszti István, Kovács Miklós, Matolcsi Áron Csabáné, Tóth István helyi képviselő
Igazoltan távol: Dávid Andrásné alpolgármester, Balogh Zsigmond képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Kolozsvári Imre Zsigmond, Tóth Attila képviselő
Igazoltan távol: Karácson Gyula képviselő
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Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és hatósági irodavezető
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit. Korábban volt hagyománya az együttes ülések tartásának, úgy gondolták, jobb,
ha együtt vitatják meg az éves működésüket befolyásoló fontos kérdést.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 5 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen
van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének
meghatározására
2. Különfélék

Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének
meghatározására
2. Különfélék

Tárgyalt napirend pont:
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1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének
meghatározására
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselő-testületek
megkapták. Kéri, mondják el véleményüket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Jegyző Asszonnyal
figyelembe vették, hogy mennyi állami támogatást kap ebben az évben erre a feladatra a
közös hivatal. Úgy tervezték meg a költségvetést, hogy a települések számára ne járjon
többletkiadással. A bevételből próbálják a kiadásokat finanszírozni. Figyelembe vették az
óvodai és szociális társulás által megállapodás alapján finanszírozott két köztisztviselő bérét
és járulékait, valamint az előző évi pénzmaradványokat. 31 fő köztisztviselővel működik a
hivatal. 2014. évről áthúzódó egy főt márciusig a munkaügyi központ támogat. A
Kormányhivatal részére a rezsi költségek továbbszámlázása került még figyelembevételre a
bevételeknél. A legszükségesebb dologi kiadások vannak betervezve, a személyi juttatások,
illetve járulékok. Úgy tudnak gazdálkodni, hogy az önkormányzatoknak ne kelljen ehhez a
feladathoz hozzájárulást fizetni.
Vass Mária polgármester: Köszönti az új képviselő-testületeket, ebben a körben még nem
találkoztak. Nagyon fontos az együttműködés. Örülnek annak, hogy ebben az évben sem kell
hozzájárulást fizetni a közös hivatal működéséhez. Mindannyian tudják, hogy ez nagy
takarékosságot jelent. A társtelepülések részére még inkább, mivel az önkormányzati épületek
működtetéséhez elég jelentős hozzájárulásuk van. Kezdeményezi a megkötött megállapodás
áttekintését, két év után úgy gondolja, erre szükség lenne. Az előterjesztés érthető, fontos,
hogy be tudják tartani.
Bendő Sándor polgármester: Köszönti az ülés résztvevőit. Örvendetes, hogy nem kell
hozzájárulást fizetni. Egyetért azzal, hogy a megállapodást át kellene tekinteni. Nagy
szerepük abban van, hogy odafigyelnek a takarékosságra, el kellene jutni oda, hogy esetleg
többet kellene biztosítani az épületek működéséhez. Összességében jónak tartja, elfogadásra
javasolja a közös hivatal 2015. évi költségvetését.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Egyik legnehezebb feladat a költségvetés
összeállítása. Annál nehezebb, csak a végrehajtása. Mindig optimistán várják, hogy a
következő év könnyebben megvalósítható. Biztosan nem lesz könnyű a 2015. év
végrehajtása, van egy kis tapasztalatuk a feladatfinanszírozással kapcsolatosan. Vannak olyan
feladatok, amit teljes mértékben finanszíroz a központi költségvetés, és vannak olyan
feladatok, amit az önkormányzatoknak saját bevételükből ki kell egészíteni. Ebben az évben
még erősebben jelentkezett, mert minden önkormányzatnak meg van a lehetősége arra, hogy
olyan települési adót határozzon meg, amilyet csak éppen szeretne. Véleménye szerint ebben
van egy kis igazságtalanság, nem lehet párhuzamot húzni település és település között. Sokkal
könnyebb képviselőnek lenni Kecskeméten és Győrben, mint Biharkeresztesen, Ártándon,
Bojton, Nagykerekiben, Toldon. Az itt együttműködő, minden önkormányzat gazdálkodása
olyan volt, hogy a kötelező feladatokat el tudta látni, önként vállalt feladat is szerepel
mindannyiuk elképzelésében. Ezeket is meg tudják valósítani. Jó lenne, ha több önként vállalt
feladatra lenne forrás. A közös hivatal létszámával kapcsolatosan elmondja, hogy a
finanszírozott létszám 25 fő, de a feladatot 31 fővel tudják ellátni. Még ezzel a létszámmal is
nehezen tudnak megbirkózni a feladatokkal, az új gazdálkodási forma, és a
közfoglalkoztatáshoz tartozó adminisztráció sok energiát elvesz a dolgozóktól. Nagyon várják
már a köztisztviselők bérének rendezését, amely sürgető lenne. Ha összehasonlítják egy
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köztisztviselő bérét a közfoglalkoztatottak bérével, sok esetben minimális az eltérés. A
foglalkoztatottak bérére kapott globális összeg fedezi 29 munkatárs bérét, 2 főnek a bérét
pedig a társulások finanszírozzák.
Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
………………………. Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
…………. polgármester
Határidő:
azonnal és 2015. február 13. a 2015. évi költségvetésbe való beépítésre
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
32/2015. (II. 12.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és 2015. február 13. a 2015. évi költségvetésbe való beépítésre

Ártánd Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2015. (II. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2015. (II. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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7/2015. (II. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2015. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Melléklet a
32/2015. (II. 12.) számú BVKt,
9/2015. (II. 12.) számú ÁKt,
10/2015. (II. 12.) számú BKt,
7/2015. (II. 12.) számú önkormányzati,
10/2015. (II. 12.) számú TKt határozathoz:

Költségvetési szerv megnevezése

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban
!
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

Bevételek
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek
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2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

24 081

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

24 081

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

24 081

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 081

1.1.

1.

Személyi juttatások

16 843

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 505

1.3.

Dologi kiadások

2 620

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

113

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

24 081

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

7

Költségvetési szerv megnevezése

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Ezer forintban
!
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

Bevételek
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

586

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

586

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

92 135

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 721

586
92 135

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 721

1.1.

1.

Személyi juttatások

62 078

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 153

1.3.

Dologi kiadások

12 103

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.
2.1.

387

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
Beruházások

8

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

92 721

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25

9

Költségvetési szerv megnevezése

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Ezer forintban
!
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

Bevételek
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

335

6 132

6 132

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

1 241

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

4.

1 576

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

7 708

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

2 173

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 173

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

9 881

Kiadások
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.
2.1.

9 881

9 881

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
Beruházások

10

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

9 881

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

Költségvetési szerv megnevezése

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban
!
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

Bevételek
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

24 081

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

24 081

24 081

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 081

1.1.

1.

Személyi juttatások

16 843

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 505

1.3.

Dologi kiadások

2 620

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.
2.1.

113

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
Beruházások

12

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

24 081

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6
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2. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Dr. Juhász Marica jegyző: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának
Vezetője figyelemfelhívó levelet küldött meg az önkormányzatok részére. A beiskolázási
körzethatár kijelöléséhez Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told képviselő-testületei nem hozták
meg döntésüket. Felkéri Irodavezető Asszonyt adjon tájékoztatást a napirenddel
kapcsolatosan.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák
felvételi körzetét, a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie
az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A nevelési oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal
minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt
körzetekről.
A fenti jogszabályi előírás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
főosztályvezetője 2014. decemberében levelében azzal kereste meg az önkormányzatokat,
hogy a képviselő-testületek alakítsák ki a véleményüket a körzethatárok megállapításával
kapcsolatban.
A fentiekre tekintettel a határozati javaslat szerint a képviselő-testületek az általános iskolai
felvételi körzethatár kijelöléseit a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási
területében határozza meg.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Kéri Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told
képviselő-testületeit, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
…………………………. Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése
alapján – az alábbi véleményt adja.
…………………Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki,
Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
…………….. polgármester
Határidő:
azonnal
Ártánd Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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10/2015. (II. 12.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt,
Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
11/2015. (II. 12.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt,
Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
8/2015. (II. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd,
Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja
meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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11/2015. (II. 12.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt,
Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Melléklet a
10/2015. (II. 12.) számú ÁKt,
11/2015. (II. 12.) számú BKt,
8/2015. (II. 12.) számú önkormányzati,
11/2015. (II. 12.) számú TKt határozathoz:
Biharkeresztes Város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszáma intézményi és tagintézményi bontásban:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskola:
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskola

117 fő
67 fő
14 fő

Kf/2. Hozzászólások, tájékoztatás
Szegedi László ártándi képviselő: A pályázatokból a társközségeknek nagyobb támogatást
kellene juttatni. Véleménye szerint kevés a juttatás a társközségeknek. A
szennyvízberuházással kapcsolatosan 5 éve nem kapott választ a kérdésére. Az elmúlt
ciklusban nem volt képviselő, így kérdését feltenni újra most tudja. 70 millió forintnak fent
kellett maradni. A munkálatokat nem végezték el.
Barabás Ferenc polgármester: A közös hivatal létrehozása nem azt jelenti, hogy csak
Biharkeresztes nyújthat be pályázatot. Minden önkormányzatnak van lehetősége pályázat
benyújtására. A szennyvízberuházás esetében a 70 millió forint jó teljesítési biztosíték volt.
Szegedi László ártándi képviselő: Véleménye szerint 3 km gerincvezeték hiányzik, nem épült
meg, költségmódosítást kellett volna végezni. A Petőfi utcát szivattyúzták, holott nem kellett
volna, a falak megrepedtek.
Barabás Ferenc polgármester: A beruházás átvétele megtörtént, voltak javítási munkálatok, a
műszaki ellenőr átvette.
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Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy jelenleg az orvosi ügyelet ellátása továbbra is a
megállapodás szerint működik, az Orvosi Ügyelet Kft-vel folyamatos egyeztetést végeznek.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testületek együttes ülését bezárta.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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