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határozat
124/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat
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határozat
126/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat
127/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat
128/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat
129/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat
130/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat
131/2011. (IV. 28.) BVKt
határozat

a körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadásáról
a Szivárvány Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
a Bocskai István Általános Iskola és EPSz 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
a BESZI 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodája
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
a BÖTKT társulási megállapodásának módosításáról
a BESZI módosított együttműködési megállapodásának
elfogadásáról
a Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető okiratának elfogadásáról
Nagykereki Község körjegyzőséghez való csatlakozásának
elfogadásáról

F5
J4
J4
Z1
C2
E7
E7
E11
F7

Ártánd
69/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
70/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
71/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
72/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
73/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
74/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
75/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
76/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat
77/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat

a körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadásáról
a Szivárvány Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
a Bocskai István Általános Iskola és EPSz 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
a BESZI 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodája
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
a BÖTKT társulási megállapodásának módosításáról
a BESZI módosított együttműködési megállapodásának
elfogadásáról
a Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető okiratának elfogadásáról
Nagykereki Község körjegyzőséghez való csatlakozásának
elfogadásáról

F5
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Z1
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E7
E7
E11
F7

Bojt
38/2011. (IV. 28.) BKt határozat
39/2011. (IV. 28.) BKt határozat
40/2011. (IV. 28.) BKt határozat
41/2011. (IV. 28.) BKt határozat
42/2011. (IV. 28.) BKt határozat
43/2011. (IV. 28.) BKt határozat
44/2011. (IV. 28.) BKt határozat
45/2011. (IV. 28.) BKt határozat
46/2011. (IV. 28.) ÁKt határozat

a körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadásáról
a Szivárvány Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
a Bocskai István Általános Iskola és EPSz 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
a BESZI 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodája
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról
a BÖTKT társulási megállapodásának módosításáról
a BESZI módosított együttműködési megállapodásának
elfogadásáról
a Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető okiratának elfogadásáról
Nagykereki Község körjegyzőséghez való csatlakozásának
elfogadásáról

F5
J4
J4
Z1
C2
E7
E7
E11
F7

Nagykereki
61/2011. (IV. 28.) NKÖK
határozat
62/2011. (IV. 28.) NKÖK
határozat
63/2011. (IV. 28.) NKÖK
határozat
64/2011. (IV. 28.) NKÖK
határozat
65/2011. (IV. 28.) NKÖK
határozat
66/2011. (IV. 28.) NKÖK
határozat

a Szivárvány Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
a Bocskai István Általános Iskola és EPSz 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
a BESZI 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
a BÖTKT társulási megállapodásának módosításáról
a BESZI módosított együttműködési megállapodásának
elfogadásáról
a Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető okiratának elfogadásáról

J4
J4
Z1
E7
E7
E11
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án –
csütörtök – 14 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala konferencia
termében megtartott együttes üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László képviselő
Árgyelán Andrea jegyző
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Garaguly László alpolgármester
Bazsó Sándor, Pető Miklós, Reikli Ferencné képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Czeglédi Vince, Kovács Imre, Nagy Károly képviselő
Igazoltan távol:
Nagy Barnabás biharkeresztesi képviselő
Dávid Andrásné Nagykereki alpolgármester, Berei Zsoltné, Kovács Miklós Nagykereki
képviselő
Meghívottak, vendégek:
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Boros Beáta intézményvezető
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
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Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Mohácsi Roland ckö képviselő
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Sándor Péter polgárőr
Tiszó Sándorné irodavezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a megjelenteket, bejelenti, hogy
Told Község Képviselő-testülete nem vesz részt az ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 6 jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 5 jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 5 jelen van, Nagykereki 7
megválasztott képviselőjéből 4 jelen van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül,
Ártánd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Bojt Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Nagykereki Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához
való hozzájárulás 2010. évi felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásához
2. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadására
3. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához
4. Előterjesztés az Egyesített Szociális
szólótájékoztató elfogadásához

Intézmények

2010.

évi

gazdálkodásáról

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra
6. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási
megállapodásának módosítására
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények Megállapodásának
módosítására
8. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetéséhez
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9. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt,
Told Körjegyzőséghez való csatlakozásának elfogadásához
10. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok
ellátásához való hozzájárulás 2010. évi felhasználásáról szóló tájékoztató
elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes esetében a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára, megállapítva, hogy a hozzájárulás
teljesítése a települési önkormányzatok anyagi helyzetétől nagymértékben befolyásolt.
Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag elfogadható módon működött a körjegyzőség.
Amikor fizetni kell, a hozzájárulás soknak tűnik, amikor a feladatokat nézik, akkor azzal
szembesülnek, bizony a hozzájárulás kevés. Valamennyien megélik, hogy az
önkormányzatokat feladatokkal halmozzák el. A finanszírozás javítása eddig nem igazolódott.
Valamennyi önkormányzat területén az alapvető közszolgálati feladatok és az önként vállalt
feladatok is el voltak látva. Bizonyára hamarosan eljön az idő, amikor járásokról fognak
beszélni. Az elmaradásokért, a határidő csúszásokért a finanszírozás a felelős. A Kormányzat
képviselői elismerik, hogy a normatívák nem fedezik a feladatellátást. Egészítsék ki az
önkormányzatok a saját bevételeikből. Itt vannak nagyon nagy hátrányban, a hátrányos
helyzetű kistérségben élők, gyakorlatilag az önerő néhány millió forint iparűzési adóból áll.
Kéri Ártánd, Bojt és Biharkeresztes képviselő-testületeit, szavazzanak, elfogadják-e a
körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
69/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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38/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

a

körjegyzőség

2010.

évi

Vass Mária polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
123/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes esetében a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
megállapították, hogy a lehetőségekhez képest takarékosan gazdálkodott az intézmény. A
tájékoztatót elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztésből kitűnik, az óvoda a mindenkori hatályos
jogi kereteknek megfelelően társulásban működik, több tagintézménye van. A fenntartáshoz
szükséges kiadásokat az egyes önkormányzatoknak ki kell egészítenie. Az állami normatíva a
költségek kb. 50 %-át fedezi. Ha a Kormány magára vállalja a munkabéreket,
fellélegezhetnek az önkormányzatok. Az óvodáskorú gyerekek megfelelő körülmények között
vannak elhelyezve, az oktató-nevelő munkához a feltételek biztosítva vannak. Kéri a
képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a Szivárvány Óvoda gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
70/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal
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Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
39/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (IV. 28.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2010. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
124/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2010.
évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
hasonló vélemény alakult ki, mint az óvoda esetében. Takarékosság jellemezte a
gazdálkodást, a pályázaton nyert összeg nagymértékben hozzásegített az intézmény oktatónevelő munkájához. Egyhangúlag elfogadásra javasolják a tájékoztatót.
Vass Mária Bojt Község polgármestere: Testületi ülésen beszéltek az előterjesztésről, örülnek
annak, hogy a dologi kiadásoknál megtakarítás keletkezett, szeretnék megköszönni, reméli ez
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Bojt Község Önkormányzatát is érinti, nagyon takarékosan dolgoztak a bojti iskolában is, ezt
megköszöni.
Tiszó Sándorné irodavezető: Többször elhangzott a „megtakarítás” szó, áthúzódó hatása van
2011. évre, a számlákat nem tudták pénz szűke miatt kifizetni. A hatásai áthózódnak a
következő évre, Biharkeresztesnek 50 millió forint számlatartozás maradt, amelynek egy
része az intézmények ki nem fizetett számlái.
Barabás Ferenc polgármester: Amikor elkészülnek a költségvetések, számolnak azzal, hogy
kapnak bizonyos önhiki támogatást. Nagyon jó dolog, hogy innovatívak az intézmények,
intézményvezetők, rengetek pályázatot nyújtanak be, azok a kieső források, melyek az
ÖNHIKI során nem érkeznek meg, pótolják. Nincs szégyenkezni valójuk a kistérségben,
sokan örülnének, ha ilyen oktatási intézményeik lennének. Kéri a képviselő-testületeket,
szavazzanak, elfogadják-e az iskola gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
71/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
40/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (IV. 28.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
125/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

4. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmények 2010. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket a napirenddel
kapcsolatosan.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Az
intézmény évközben került át kistérségi fenntartás alá, későbbi előterjesztésben szerepel,
hogyan lehetne gazdaságosabbá tenni a működését. A tájékoztatót elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Gyakorlatilag a finanszírozás megváltozott. Csökkentek
bizonyos normatívák, van, amit elvontak. Megjelentek a piacon csupán pénzszerzési célból
különböző szervezetek, elsősorban a házi segítségnyújtás területén. Az önkormányzat
eltörölte az óradíjakat, ez sokat segített. Legyen feladata az intézmények, minél több embert
vonjanak be a házi segítségnyújtásba. Az ellátottnak is sokkal jobb, ha egy jól ismert, helybeli
embertől kapja a szolgáltatást. Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a
tájékoztatót.
Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
72/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmények
2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
41/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmények
2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:

Vass Mária polgármester
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Határidő: azonnal
Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (IV. 28.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális
Intézmények 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
126/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézmények 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az iroda beszámolóját a képviselők megkapták, Biharkeresztes
esetében a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
megismerték, mennyire szerteágazó tevékenységet végez az iroda. Felvetődött a
létszámbővítés szükségessége, de a jelenlegi körülmények között nem nagyon van rá
lehetőség. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület elismerését fejezze ki az
iroda dolgozóinak, rengeteg problémás munkát végeznek, mind a képviselő-testületek
működtetésével kapcsolatban, mind azokon a tevékenységeken, amelyeket végeznek.
Egyhangúlag elismeréssel javasolják elfogadásra.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság dicsérettel javasolja
elfogadásra a beszámolót.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
hasonló következtetést vontak le, mint a pénzügyi bizottság. Egyhangúlag, dicsérettel
javasolják elfogadásra a beszámolót.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Mindkét
bizottság dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolót.
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Vass Mária Bojt Község polgármestere: Nagyon széleskörű munkát lát el az iroda. Igényes,
precíz munkát végeznek, látszik az ügyiratok számából is, milyen bőséges feladatuk van,
dicsérettel javasolja elfogadni a beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Maga a beszámoló terjedelme is jelzi, hogy az önkormányzat
egyik irodája, aki a legszélesebb körű feladat-ellátási rendszerrel rendelkezik. Gyakorlatilag
nincs olyan tevékenységi kör az önkormányzatokon belül, amibe valamilyen formában ne
kapcsolódna be ez az iroda.
A normatíva igényléstől, a pályázatok elkészítésétől, a pályázatok megvalósításáig, illetve a
különböző oktatási- nevelési intézményeknél a törvényességi felügyeletek ellátása, a
jegyzőkönyvek, a határozati javaslatok elkészítése, bár közvetlenül nem találkoznak a
lakosokkal, de munkájuk mindenképpen kihat a településen élők életmódjának a színvonalára.
Bizonyára jó lenne, ha az irodán többen dolgozhatnának, hisz rendkívüli módon le vannak
terhelve a kolléganők, ez igaz a körjegyzőséghez tartozó településen dolgozókra is. Ami
akadályozza a létszámbővítést az, természetesen a rendelkezésre álló forrás. Pl. a
közfoglalkoztatásokkal kapcsolatosan az irodának, a 4-2-3 hónapos foglalkoztatás esetén is
ugyan olyan munkaszerződéseket kell készíteni, mint akinek határozatlan időre szól a
szerződése. A megszüntetés esetén ugyan az a tortúra, rengeteg adminisztrációt jelent, és
költséget az önkormányzatoknak, ha csak a papírt és a festéket nézik is. A település szintű
rendezvények szervezése mind az iroda feladata. A leggyakrabban találkoznak a
jogszabályokkal, a jogszabályok változását követni is kell, természetesen jegyző asszony
vezetésével. Egyetért a dicsérettel való elfogadással.
Árgyelán Andrea jegyző: Nagyon köszöni a szervezési iroda munkáját. Azt gondolja, ha az
önkormányzati törvény úgy fogalmaz, hogy a polgármesteri hivatal az a képviselő-testület
hivatala, akkor ennek a hivatalnak a legnagyobb motorja, amely a koordinációt és a szervezést
végzi, az ez az iroda. Tisztában van azzal, mennyire leterhelt, legalább 4 ember még kellene,
hogy az iroda úgy működjön, hogy a leterheltség csökkenjen. Bízik abban, hogy a
létszámbővítés egyszer megvalósulhat, nyilván ennek költségvetési korlátai vannak.
Kiss István Ártánd Község képviselője: Egyetért az elhangzott véleményekkel. Minden
elismerése az irodavezetőé, ha szükséges megérdemli a másik munkatársat. Csatlakozik a
dicsérettel történő elfogadáshoz.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri Ártánd, Bojt és Biharkeresztes képviselő-testületeit,
szavazzanak, egyetértenek-e a beszámoló dicsérettel történő elfogadásával.
Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
73/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet 21. §
(4) bekezdése alapján előterjesztett, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és
Szervezési Irodájának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és
dicsérettel elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2011. április 28.
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Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
42/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 20/2010. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet 21. § (4)
bekezdése alapján előterjesztett, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési
Irodájának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és dicsérettel
elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2011. április 28.

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
127/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet 21. §
(4) bekezdése alapján előterjesztett, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és
Szervezési Irodájának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és
dicsérettel elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Árgyelán Andrea jegyző
2011. április 28.

6. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási
megállapodásának módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes esetében a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjsztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a társulási megállapodás módosítását.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Tárgyalták az
előterjesztést, elfogadásra javasolja mindkét bizottság.
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Mint, a kistérségi társulás irodavezetője elmondja: ez a megállapodás keret-megállapodás 29
település közoktatási, szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési feladatainak ellátására. A
módosítást minden testületnek minősített többséggel szükséges elfogadni ahhoz, hogy
hatályba léphessen. Legfontosabb változás az aktualizálás mellett az, hogy a szociális
törvényben változás történt. Eddig minden település a saját rendeletében szabályozta a
személyi térítési díjakat. A törvényi változás következtében ki kellett jelölni a társulási
tanácsnak, mint fenntartónak egy központi települést, aki a rendeletet is megalkotja. A
társulási tanács Berettyóújfalut javasolja elfogadni. A térítési díjak kiszámításához meg kellett
várni a március hónapot, amikor a költségvetési összegek rendelkezésre álltak, egyeztetve, a
települések kérésére lettek az intézményi térítési díjak megállapítva.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
Ártánd Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
74/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása jelenleg hatályos Társulási megállapodását alábbi pontokban történő
módosításokkal, kiegészítésekkel minősített többséggel elfogadja.
3. pont: A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát: az 1. számú melléklet
tartalmazza
4. pont: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal
elfogadják.
6.4. pont: A 6.2. c. és t. pontban meghatározott feladatok tekintetében a Társulási
Tanács által fenntartott szociális- és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményekre
vonatkozóan, - a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése
rendelkezése szerint – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által – az érintett önkormányzatokkal és intézményekkel egyeztetett elfogadott rendelet lesz az irányadó.
Záró rendelkezés:
1./ Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2./ Jelen megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
3./ Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve
helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.
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4./ A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni.
5./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
6./ A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodás aláírására.
Melléklet: módosított Társulási megállapodás
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
43/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása jelenleg hatályos Társulási megállapodását alábbi pontokban történő
módosításokkal, kiegészítésekkel minősített többséggel elfogadja.
3. pont: A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát: az 1. számú melléklet
tartalmazza
4. pont: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal
elfogadják.
6.4. pont: A 6.2. c. és t. pontban meghatározott feladatok tekintetében a Társulási
Tanács által fenntartott szociális- és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményekre
vonatkozóan, - a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése
rendelkezése szerint – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által – az érintett önkormányzatokkal és intézményekkel egyeztetett elfogadott rendelet lesz az irányadó.
Záró rendelkezés:
1./ Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2./ Jelen megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
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3./ Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve
helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.
4./ A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni.
5./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
6./ A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodás aláírására.
Melléklet: módosított Társulási megállapodás
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (IV. 28.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása jelenleg hatályos Társulási megállapodását alábbi pontokban történő
módosításokkal, kiegészítésekkel minősített többséggel elfogadja.
3. pont: A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát: az 1. számú melléklet
tartalmazza
4. pont: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal
elfogadják.
6.4. pont: A 6.2. c. és t. pontban meghatározott feladatok tekintetében a Társulási
Tanács által fenntartott szociális- és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményekre
vonatkozóan, - a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése
rendelkezése szerint – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által – az érintett önkormányzatokkal és intézményekkel egyeztetett elfogadott rendelet lesz az irányadó.
Záró rendelkezés:
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1./ Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2./ Jelen megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
3./ Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve
helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.
4./ A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni.
5./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
6./ A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodás aláírására.
Melléklet: módosított Társulási megállapodás
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
128/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása jelenleg hatályos Társulási megállapodását alábbi pontokban történő
módosításokkal, kiegészítésekkel minősített többséggel elfogadja.
3. pont: A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát: az 1. számú melléklet
tartalmazza
4. pont: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal
elfogadják.
6.4. pont: A 6.2. c. és t. pontban meghatározott feladatok tekintetében a Társulási
Tanács által fenntartott szociális- és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményekre
vonatkozóan, - a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése
rendelkezése szerint – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Berettyóújfalu Város
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Önkormányzata által – az érintett önkormányzatokkal és intézményekkel egyeztetett elfogadott rendelet lesz az irányadó.
Záró rendelkezés:
1./ Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2./ Jelen megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
3./ Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve
helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.
4./ A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni.
5./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
6./ A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodás aláírására.
Melléklet: módosított Társulási megállapodás
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Melléklet a 128/2011. (IV. 28.) számú BVKt
74/2011. (IV. 28.) számú ÁKt
43/2011. (IV. 28.) számú BKt
64/2011. (IV. 28.) számú NKÖK
határozathoz:
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Társulási Megállapodása
(a BÖTKT 2009. május 28-án kelt megállapodásának módosítása)

A Berettyóújfalui Kistérséghez tartozó önkormányzatok a területfejlesztéssel és a
közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében
létrehozott Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2005. január 12-én kelt
társulási megállapodását a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvénynek megfelelően módosítják és a módosítással egységes szerkezetben
az alábbiak szerint fogadják el:

1./

A társulás neve:

2./

A Társulás székhelye:

Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása
(a továbbiakban: Társulás)
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Lakosságszáma:

Társszékhelyek:

55485.

4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
4138 Komádi, Hősök tere 4.

3./

A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát: az 1. számú melléklet
tartalmazza

4./

A Társulás jogállása:
A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal
elfogadják.

5./

A Társulási megállapodás időtartama:
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A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei ezen társulási
megállapodást határozatlan időre kötik és vállalják a Társulás működésének tényleges
megkezdésétől számított legalább 3 évig az ezen megállapodás szerinti
együttműködést.
A kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a
kistérségi területfejlesztési feladatokat ellátják legalább 3 évig a kistérséghez tartozó
valamennyi önkormányzat részvételével kilépés vagy a Társulás megszüntetése nélkül.

6./

A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök:
A Társulás az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához
kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő feladatok közös ellátásáról
gondoskodik:

6.1.

Kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása:
Ezen feladat közös ellátását a kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat
képviselő-testülete vállalja.
A Társulás ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerint.

6.2.

Kistérségi közszolgáltatási feladatok ellátása:
a./

Oktatás és nevelés
aa./

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20.§. (1)
bekezdése a./ és b./ pontjában meghatározott intézmények
fenntartásával összefüggő feladatok ellátása,

ab./

pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása,

b./

egészségügyi alapellátás – központi ügyelet szervezése,

c./

Szociális alapszolgáltatás:
-

családsegítés,
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d./

házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
nappali ellátás,
falugondnoki szolgáltatás,
szociális étkeztetés.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15.§. (2) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás biztosítása:
-

gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülő útján.

e./

közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,

f./

helyi közlekedés, helyi közútfenntartás,

g./

ingatlan- és vagyongazdálkodás,

h./

ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és
csapadékvíz-elvezetés,

i./

kommunális szolgáltatások és energiaellátás,

j./

környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés,

k./

szennyvíztisztítás és elvezetés,

l./

területrendezés,

m./

esélyegyenlőségi program megvalósítása,

n./

foglalkoztatás,

o./

gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom,

20

p./

állat- és növényegészségügy,

q./

belső ellenőrzés,

r./

mozgókönyvtári feladatok,

s./

testnevelési- és sportfeladatok.

t./

Szakosított ellátás
- Ápolást gondozást nyújtó ellátás – Idősek otthona
- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Idősek gondozó háza

6.3.

A 6.2 pontban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatos
rendelkezések:
A Társulás koordinálja, szervezi az intézményi kihasználtsági szintet el nem
érő önkormányzati intézmények együttműködését az optimális kihasználtság
érdekében, pályázati úton segíti az intézmények működési feltételeinek
megteremtését.
A 6.2. pontban megjelölt egyes közszolgáltatások társulási formában való
ellátásához csatlakozott önkormányzatok vállalják, hogy a csatlakozással
érintett közszolgáltatást ellátó azon intézményeiket működtetik önálló
intézményként, amelyeknek kihasználtsága a vonatkozó jogszabály szerinti
kihasználtsági szintet eléri. Az intézményi kihasználtsági szintet teljesítő önálló
működésű oktatási-nevelési intézmények a társuláshoz a közös pedagógiai
szakszolgálat ellátásával kapcsolódnak.

A 6.2. pontban meghatározott feladatok ellátása keretében a társuláson belül
több intézményfenntartó társulás is létrehozható, a Társulás az ilyen mikro
társulatok működését koordinálja.
A 6.2. pontban felsorolt feladatoknak a Társulás keretében történő ellátásához a
Társulás tagjai közül bármely önkormányzat bármikor csatlakozhat. A
csatlakozás akkortól hatályos, amikor az ezen szándékot kimondó képviselőtestületi határozatot az érintett önkormányzat a székhely önkormányzat
polgármesteréhez eljuttatja.
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6.4.

A 6.2. c. és t. pontban meghatározott feladatok tekintetében a Társulási Tanács
által fenntartott szociális- és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményekre
vonatkozóan, - a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)
bekezdése rendelkezése szerint – a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Berettyóújfalu Város Önkormányzata által - az érintett önkormányzatokkal és
intézményekkel egyeztetett - elfogadott rendelet lesz az irányadó.

7./

A társulási tanács a közszolgáltatási feladatai ellátása érdekében költségvetési
intézményt alapíthat, teljes körűen gyakorolja az alapítói jogokat, kiadja az intézmény
alapító okiratát, kinevezi az intézmény vezetőjét.

8./

A Társulás szervezete:
8.1.
8.1.1.

A társulási tanács
A Társulás döntést hozó szerve a társulási tanács.
A társulási tanács döntését ülésén határozattal hozza.
A társulási tanácsot a társulás tagjainak a polgármesterei alkotják. A
társulási tanács tagjai településként egy szavazattal rendelkeznek.

8.1.2.

A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több, mint
fele jelen van és a jelen levő tagok által képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések
lakosságszámának egyharmadát.

8.1.3.

A javaslat elfogadásához az szükséges, hogy a jelen levő tagok több
mint fele igennel szavazzon ás az igennel szavazók által képviselt
települések lakosságszáma meghaladja a jelenlevő tagok által képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát.

8.1.4.

A minősített többséghez az szükséges, hogy a jelenlevő tagok
kétharmada igennel szavazzon és az igennel szavazók által képviselt
települések lakosságszáma elérje a jelenlevő tagok által képviselt
települések lakosságszámának felét.

8.2.

Az elnökség:
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A társulási tanács a tagjai sorából hattagú elnökséget választ. Az elnökség
tagjai: a társulás elnöke, három elnökhelyettes és két elnökségi tag.
Az elnökség előkészíti a társulási tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok
munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a társulás
munkaszervezetét.
8.3.

Az Elnök:
Az elnököt a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel választja
meg.
Az elnök képviseli a társulást, összehívja és vezeti a társulási tanács ülését,
irányítja a társulás munkáját.
Az elnököt akadályoztatása esetén a társulási tanács által kijelölt elnökhelyettes
helyettesíti.

8.4.

A Bizottság
A társulási tanács pénzügyi bizottságot hoz létre, illetve egyéb bizottság
létrehozásáról is rendelkezhet a szervezeti és működési szabályzatban.

8.5.

9./

A társulási tanács, az elnökség, a társulási tanács által létrehozott bizottságok
működésére vonatkozó részletes szabályokat a társulási tanács szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza.

A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei:
9.1.

A Társulás működésének költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt
települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá.
A Társulás tagjai az éves hozzájárulás összegének 1/12-ed részét minden hónap
10. napjáig átutalják a Társulás számlájára.
A társulási tanács a hozzájárulás arányát és mértékét a Társulás
költségvetésében évente felülvizsgálja.

9.2.

A Társulás tagjainak több, mint a fele minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás
azon tagját, amely a ráeső közös költséget 6 hónapon át nem fizeti meg és ezen
kötelezettségének ismételt írásbeli felszólításban közölt határidőben sem tett
eleget.
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10./

A Társulás szakmai munkaszervezete:
10.1. A Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a többcélú kistérségi társulás által
felvállalt feladatok ellátására kizárólag egy közös szakmai
munkaszervezetet (továbbiakban: munkaszervezet) hoznak létre.
10.2. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, feladatainak végrehajtását
a Társulási Tanács költségvetési szervként létrehozott, elkülönült
munkaszervezete látja el.
Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.
A munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A Társulási
Tanács gyakorolja a munkaszervezet vezetője felett a kinevezési,
felmentési és fegyelmi jogkört, ezen felül az egyéb munkáltatói jogokat
a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
A Társulási Tanács a munkaszervezet vezetőjét határozatlan időre,
pályázat útján nevezi ki. A munkaszervezet dolgozói felett a
munkáltatói jogkört a munkaszervezet vezetője gyakorolja.
A munkaszervezet a társszékhelyeken Biharkeresztes és Komádi
városokban alirodát működtet, az aliroda dolgozói a munkaszervezet
alkalmazottai.
A Társulási Tanács határozza meg a munkaszervezet dolgozóinak
létszámát.
10.3. A munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott
feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi
szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati
feladatokat ellátó hálózat munkatársai, valamint az önkormányzati
területfejlesztés munkatársai.

11./

A Társulás gazdálkodása:
11.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A Társulás költségvetését és beszámolóját a
társulási tanács határozza meg.
11.2. A gazdálkodás forrásai:
-

12./

a társulásban résztvevő önkormányzatok költségvetési hozzájárulása,
az állami költségvetésből a társulásnak juttatott ösztönző támogatás,
egyéb pályázati támogatások,
vagyongazdálkodásból származó bevételek.

A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése:
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12.1. A Társulás elnöke a Társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet szerint gondoskodik.
12.2. A társulási tanács a Társulást érintően a tagjai által közvetlenül is végezhet
célszerűségi, gazdasági, működési vagy egyéb téren ellenőrzést, ilyen feladattal
esetenként a tanács legalább két tagja vagy bizottsága bízható meg, akik az
ellenőrzés tapasztalatairól a társulási tanács részére az általa meghatározott
módon és időben tesznek jelentést. A társulási tanács külső szakértővel
megbízás útján is végeztethet ellenőrzést.
12.3. Az elnök a zárszámadást követő 30 napon belül a társulásban résztvevő
képviselő-testületeket írásban tájékoztatja a Társulás tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
13./

A Társulás vagyona:
13.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást
illeti meg. A Társulás működéséhez szükséges vagyont az alapító
önkormányzatok biztosítják.
13.2. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási
tanács gyakorolja. A Társulás tulajdonában levő vagyon elidegenítéséről vagy
megterheléséről a társulási tanács jogosult dönteni.
13.3. A Társulás által fenntartott intézmény a használatra kapott vagyont a jó gazda
gondosságával használhatja, hasznait szedheti. A vagyon bérbeadása a Társulás
elnökségének hozzájárulásával történhet, a befolyó bérleti díj az intézményt
illeti meg.
13.4. A Társulás a részére használatra átadott vagyont használhatja, hasznait
szedheti, az általa fenntartott intézmény részére további használatra átadhatja.
13.5. A Társulás vagyona a Társulás feladatainak teljesítéséhez kötötten
hasznosítható.
13.6. A Társulás megszűnése esetén a vagyonmegosztás módja:
A bevitt vagyon értékéig megmaradó vagyon a Társulás tagjai által bevitt
vagyon arányában kerül vissza a tag önkormányzatok tulajdonába. A bevitt
vagyon értékén felül megmaradó, nem tagtól származó további vagyont a tagok
között a Társulás működéséhez való hozzájárulás arányában kell felosztani.
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13.7. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a többcélú
kistérségi társulásba bevitt vagyonnal 60 napon belül el kell számolni. Annak
kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem
veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az
esetben a Társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés
alapján használati díj illeti meg.

14./

Az állami támogatásnak a központi költségvetésbe való visszafizetési kötelezettség
teljesítésére vonatkozó szabályok:
14.1. A Társulás tagja kötelezettséget vállal – a többcélú kistérségi társulások
2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004.
(IV.
15.)Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 16-17 §-a
szerinti
megszűnés és a Társulásból történő kiválás esetén – a kormány
rendelet
alapján a kistérségnek juttatott támogatás lakosságszám-arányos
visszafizetésére.
14.2. A Társulásban résztvevő önkormányzatok a többcélú kistérségi társulások
megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról
szóló 36/2005. (III.01.) Kormányrendelet alapján benyújtandó pályázat
benyújtásától számított legalább 3 évig vállalják a Társulás keretében történő
együttműködést.
14.3. A Társulásban résztvevő önkormányzatok vállalják, hogy a 36/2005. (III.01.)
kormányrendelet 12.§.-ban meghatározott esetekre előírt visszafizetési
kötelezettséget az ugyanezen paragrafusban meghatározottak szerint a központi
költségvetés felé teljesítik.

Záró rendelkezés
1./ Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2./ Jelen megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
3./ Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve helyi
önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.
4./ A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a
megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják
rendezni.
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5./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
6./ A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti.

Berettyóújfalu, 2011. ……………………

………………………..
Muraközi István
elnök
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1. számú függelék

Záradék

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
Ártánd Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Bakonszeg Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Bedő Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Berekböszörmény Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete

sz. határozatával

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete

sz. határozatával

Bojt Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Csökmő Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Darvas Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Esztár Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Furta Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Gáborján Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Hencida Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Kismarja Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Komádi Város Képviselő-testülete

sz. határozatával

Körösszakál Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Körösszegapáti Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Magyarhomorog Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Mezőpeterd Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Mezősas Község Képviselő-testülete

sz. határozatával
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Nagykereki Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Pocsaj Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Szentpéterszeg Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Tépe Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Told Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Újiráz Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Váncsod Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Vekerd Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

Zsáka Község Képviselő-testülete

sz. határozatával

A Társulási Megállapodást az érintett
polgármesterek aláírásukkal látják el.

önkormányzatok

döntése

__________________

__________________

__________________

Benkő Sándor

Gara Péter

Eszenyi Antal

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

__________________

__________________

__________________

Nagy Ernő

Muraközi István

Barabás Ferenc

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

__________________

__________________

__________________

Vass Mária

Varga József

Máté József

Bojt

Csökmő

Darvas

alapján

a
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__________________

__________________

__________________

Szécsi Tamás

Krucsó Antal

Majosi Gyula

Esztár

Furta

Gáborján

__________________

__________________

__________________

Szémán László

Szűcs László

Tóth Ferenc

Hencida

Kismarja

Komádi

__________________

__________________

__________________

Samók Gyula

Tarsoly Attila

Barabás Károlyné

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

__________________

__________________

__________________

Pap Miklós

Dr. Könyves-Balázsházi Ella

Zilai Károly

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

__________________

__________________

__________________

Kecskés Gyula

Olajos Mihály

Balogh András

Pocsaj

Szentpéterszeg

Tépe
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__________________

__________________

__________________

Béres Barnabás

Furák Károly

Szalay Csaba

Told

Újiráz

Váncsod

__________________

__________________

Juhász István

Kovács Kálmán

Vekerd

Zsáka
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1. számú melléklet
A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma
2010. január 01.
1./

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ártánd, Rákóczi u. 28.
Lakosságszáma: 551.

2./

Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bakonszeg, Hunyadi u. 24.

3./

Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bedő, Rákóczi u. 35.

4./

Lakosságszáma: 1242.

Lakosságszáma: 279.

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

5./

Lakosságszáma: 1927.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

6./

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.

7./

2056.

Lakosságszáma:

640.

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Esztár, Árpád u. 1.

11./

Lakosságszáma:

Darvas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Darvas, Rákóczi út 50.

10./

Lakosságszáma: 559.

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Csökmő, Kossuth u. 109.

9./

Lakosságszáma: 4173.

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bojt, Ady Endre u. 5.

8./

Lakosságszáma:15677.

Lakosságszáma: 1435.

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Furta, Petőfi u. 1.

Lakosságszáma: 1256.
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12./

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gáborján, Fő u. 106.

13./

Lakosságszáma: 727.

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nagykereki, Kossuth u. 22.

22./

Lakosságszáma: 601.

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezősas, Felszabadulás u. 34.

21./

Lakosságszáma: 973.

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőpeterd, Kossuth u. 16.

20./

Lakosságszáma: 1018.

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarhomorog, Árpád u. 46.

19./

Lakosságszáma: 881.

Körösszegapáti Község Önkormányzata
Körösszegapáti, Kossuth u. 6.

18./

Lakosságszáma: 6040.

Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszakál, Piac tér 1.

17./

Lakosságszáma: 1354.

Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Komádi, Hősök tere 4.

16./

Lakosságszáma: 1305.

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kismarja, Bocskai u. 20.

15./

933.

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hencida, Kossuth tér 1.

14./

Lakosságszáma:

Lakosságszáma:1281.

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Pocsaj, Nagy u. 51.

Lakosságszáma: 2745.
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23./

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.

24./

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tépe, Rákóczi u. 65.

25./

Lakosságszáma: 1243.

Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vekerd, Kossuth u. 18.

29./

Lakosságszáma: 642.

Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Váncsod, Kossuth u. 42.

28./

Lakosságszáma: 354.

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újiráz, Szabadság tér 1.

27./

Lakosságszáma: 1144.

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Told, Petőfi u. 35.

26./

Lakosságszáma: 1173.

Lakosságszáma: 141.

Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zsáka, Szabadság tér 1.

Lakosságszáma: 1684.
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7. Előterjesztés
a
Biharkeresztesi
Megállapodásának módosítására

Egyesített

Szociális

Intézmények

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes esetében a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, bíznak benne, hogy a
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásával való bővítés anyagilag is több
finanszírozást jelent. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a megállapodás módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi és
a településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Mint, a kistérségi társulás irodavezetője elmondja: A szociális és gyermekjóléti feladatok
ellátására létrejött Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények keretében működik 12
település.
Az intézmény vezetője megkereste a társulási tanácsot, működési engedély módosítása végett.
Vannak ellátási formák, amiben néhány település már nem kíván részt venni, azt a feladatot
nem kívánja ellátni. A biharkeresztesi telephelyén igény merült fel a fogyatékos személyek
nappali intézményi ellátása szociális feladat működtetésére. Nagyobb normatívához tudnak
jutni, mely bizonyára az önkormányzat hozzájárulását fogja tompítani. A társulási tanács a
szükséges okiratokat elfogadta. A működési engedély változtatási kérelmet Püspökladány
önkormányzatához be tudják adni. Remélhetőleg július 1-jétől plusz normatívát tudnak
lehívni.
Barabás Ferenc polgármester: Örülnek, hogy biharkeresztesi telephely vállalkozik a
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására. Valóban normatívát is jelent, de sokkal
fontosabb az, hogy a fogyatékkal élők pluszszolgáltatást vehetnek igénybe. Sajnálják, hogy
néhány település a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást megszüntette, de érthető, ha nincs
finanszírozva, nem tudják miből biztosítani. Különböző tájékoztatókon elhangzott, hogy lesz
módosítás e téren. A rászoruló személyeknek sokkal jobb, ha otthoni környezetben élik
életüket, mintha bentlakásos intézménybe kerülnek. Kéri a képviselő-testületeket,
szavazzanak, egyetértenek-e a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények
Megállapodásának módosításával.
Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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75/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények módosított
Együttműködési Megállapodását.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
44/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények módosított
Együttműködési Megállapodását.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (IV. 28.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények módosított
Együttműködési Megállapodását.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
129/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények
módosított Együttműködési Megállapodását.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Melléklet a 129/2011. (IV. 28.) számú BVKt
75/2011. (IV. 28.) számú ÁKt
44/2011. (IV. 28.) számú BKt
65/2011. (IV. 28.) számú NKÖK
határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Szociális és Gyermekjóléti feladatellátásáról
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György u. 17-19., képviseli: Muraközi István társulás elnöke) a Társulási Megállapodásban
vállalt kistérségi szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti alapellátások
magasabb szintű ellátása érdekében létrehozta a Biharkeresztesi Egyesített

Szociális

Intézményeket (továbbiakban Intézményt) és megállapodást kötött az alábbi társult
települések önkormányzatainak képviselő testületeivel feladatainak ellátása érdekében:
o Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli:
Barabás Ferenc polgármester- 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57.;
o Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Benkő
Sándor polgármester - 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.;
o Bedő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli : Eszenyi
Antal polgármester - 4128 Bedő, Rákóczi u. 35.;
o Berekböszörmény Község Önkormányzatának képviselő – testülete – képviseli:
Nagy Ernő polgármester – 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
o Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete -képviseli: Vass Mária
polgármester - 4114 Bojt, Ady E. u. 5.;
o Körösszegapáti Község Önkormányzatának Képviselő – testülete – képviseli:
Tarsoly Attila polgármester – 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
o Mezőpeterd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Pap
Miklós polgármester - 4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.;
o Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviseli: Zilai
Károly polgármester - 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.;
o Pocsaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
–
képviseli:
Kecskés Gyula polgármester – 4125 Pocsaj, Nagy u. 51.
o Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Béres
Barnabás polgármester - 4117 Told, Kossuth u. 2..
o Váncsod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviseli: Szalay
Csaba polgármester –4119 Váncsod, Kossuth u.42.;
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I. A megállapodás előzményei
1.1.

A Bihari Kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a térségi

közszolgáltatások szervezésére, összehangolására fejlesztésére és intézményrendszerének
integrálására 2004. július 13-án létrehozták a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulását és társulási megállapodást kötöttek.
A jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 6.2. c-d és t pontjaiban a szociális, gyermekjóléti
feladatok közös, kistérségi szintű ellátását vállalták a társult települések.
II. A feladatellátásra vonatkozó szabályok, finanszírozás
2.1.

Jelen megállapodás keretében a Társulás, az abban részt vevő tagönkormányzatok

vállalják, hogy intézményt tartanak fent- a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a
költségvetési törvényben meghatározott önkormányzati és kistérségi normatív támogatásból,
az intézmény saját bevételeiből és a tagönkormányzatok kiegészítő hozzájárulásból. A
Társulási Megállapodásban, az intézmény alapító okiratában és jelen megállapodásban
rögzített – szociális feladatok :

•

Szociális alapszolgáltatás:
o - étkeztetés
o

- házi segítségnyújtás

o - jelzőrendszere házi segítségnyújtás
o - nappali ellátás (idős és fogyatékos személyek ellátása)
o – családsegítés
o – falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

•

Gyermekjóléti alapellátás:
o - gyermekjóléti szolgáltatás
o – gyermekek napközbeni ellátása

Az ellátott feladatok településenként:
a) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás:
- Körösszegapáti Község Önkormányzata
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-

Nagykereki Község Önkormányzata

b) Szociális étkeztetés:
- Biharkeresztes Város Önkormányzata
- Ártánd Község Önkormányzata
- Bedő Község Önkormányzata
- Berekböszörmény Község Önkormányzata
- Bojt Község Önkormányzata
- Nagykereki Község Önkormányzata
- Told Község Önkormányzata
c) Házi segítségnyújtás
- Biharkeresztes Város Önkormányzata
- Ártánd község Önkormányzata
- Bedő Község Önkormányzata
- Berekböszörmény Község Önkormányzata
- Bojt Község Önkormányzata
- Nagykereki Község Önkormányzata
- Told Község Önkormányzata
d) Családsegítés
- Biharkeresztes Város Önkormányzata
- Ártánd község Önkormányzata
- Bedő Község Önkormányzata
- Berekböszörmény Község Önkormányzata
- Bojt Község Önkormányzata
- Nagykereki Község Önkormányzata
- Told Község Önkormányzata
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Biharkeresztes Város Önkormányzata
- Ártánd Község Önkormányzata
- Bedő Község Önkormányzata;
- Berekböszörmény Község Önkormányzata
- Bojt Község Önkormányzata
- Nagykereki Község Önkormányzata
- Pocsaj Község Önkormányzata
- Told Község Önkormányzata
f) Nappali ellátás:
- Biharkeresztes Város Önkormányzata (idős és fogyatékos személyek
ellátása)
- Berekböszörmény Község Önkormányzata (idősek ellátása)
- Bojt Község Önkormányzata (idősek ellátása)
g) Gyermekjóléti szolgáltatás
- Biharkeresztes Város Önkormányzata
- Ártánd Község Önkormányzata
- Bedő Község Önkormányzata
- Berekböszörmény Község Önkormányzata
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-

Bojt Község Önkormányzata
Nagykereki Község Önkormányzata
Told Község Önkormányzata

h) Gyermekek napközbeni ellátása - A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményben szervezett iskolai napköziben történik a feladat
ellátása.
-

2.2.

Biharkeresztes Város Önkormányzata
Ártánd Község Önkormányzata
Told Község Önkormányzata
Bojt Község Önkormányzata
Nagykereki Község Önkormányzata

Jelen megállapodásban a társult önkormányzatok vállalják, hogy a költségvetési

törvény irányszámainak ismeretében – amennyiben a feladatellátás működési, fenntartási
költségeit a II/1. pontban rögzített központi, saját bevétel, vagy egyéb külső forrás nem fedezi
- költségvetési rendeletükben rögzített kiegészítő hozzájárulást biztosítnak a településükön
ellátott feladatok működéséhez, mely hozzájárulás mértékét minden évben felülvizsgálnak.
2.3.

A hozzájárulást az önkormányzatok havonta utalják át a Társulás számlájára, minden

hónap 10-ig a 11738046-15376769 számú számlaszámra.
A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás felszólítja a nem teljesítő
önkormányzatot 8 napon belüli teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén a Társulás a
második fizetési határidőt követő 8. napon jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő
önkormányzattal szemben.
2.4.

A

hozzájárulás

megállapításához

az

önkormányzat

költségvetés

készítési

metodikájában foglalt előírások szerinti szerkezetben, összetételben és bontásban kell a
költségvetést bemutatni. Amennyiben a hasonló szerkezetű költségvetés szerint indokolt a
hozzájárulás, az adott tagönkormányzat költségvetésében ez kerül jóváhagyásra.
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III. Az intézmény ellenőrzési rendje:
Intézményi ellenőrzés rendje:
Az intézmény szakmai munkája

belső

ellenőrzésének

megszervezéséért

és

végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős, a gazdálkodó szervezet vezetője az intézmény
költségvetésének belső ellenőrzéséért felelős.
Az intézmény felügyeleti ellenőrzése a Társulási Tanács által elfogadott éves
ellenőrzési terv alapján történik.
A Társulás pénzügyi bizottsága külön is ellenőrzi az intézmény gazdálkodását az éves
költségvetés, illetve zárszámadás jóváhagyását megelőzően.
A Társulási Tanács szükség esetén az ellenőrzési terven felül konkrét téma., ill.
célvizsgálatok elvégzéséről is dönthet. Ilyen vizsgálatokat a települési önkormányzatok is
kezdeményezhetnek a Társulási Tanács felé.
Az intézmény vezetője évente beszámol az intézmény munkájáról a Társulási Tanácsnak,
illetve az önkormányzatok igénye szerint a helyi képviselő-testületeknek, bizottságoknak.
IV. Az üzemeltetéssel kapcsolatos eljárások
4.1.

A tagönkormányzatok 2010. július 01-vel ingyenes használatba, üzemeltetésbe átadták

a Társulásnak, a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont. Az átadott vagyonról
készült leltárt ezen megállapodás 1. számú melléklete, az átadott épületek, épületrészek
helyszínrajzát pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza, amely mellékletek jelen megállapodás
elválaszthatatlan részét képezik.
A Társulás köteles az átvett ingatlan- és ingó vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni.
4.2.

Az

átadott

ingatlan

és

ingó

vagyontárgyak

tulajdonjoga

továbbra

is

az

tagönkormányzatot illeti meg. Az üzemeltetésbe átadott eszközök karbantartásáról, a Társulás
gondoskodik az Intézmény költségvetésén keresztül. Az ingatlan és ingó vagyontárgyak leltár
szerinti értékét és a vagyonleltárt a 3. számú melléklet tartalmazza, amely jelen megállapodás
elválaszthatatlan részét képezi.
4.3.

Az átadó tagönkormányzatot terheli továbbra is az épület szerkezeti elemeinek és

központi berendezéseinek működőképes állapotban tartása. Az üzemeletetésre átadott
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ingatlanon felújítást és értéknövelő beruházást saját költségvetési forrásából az átadó
tagönkormányzat végezhet. Más forrásból történő finanszírozás esetén, vagy amennyiben a
használó üzemeltető a Társulási Tanács döntése alapján végzi el az értéknövelő felújítást,
ahhoz az átadó tagönkormányzat hozzájárulása szükséges.
4.4.

A felek a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása érdekében, az adott pályázat

feltételeinek ismeretében külön megállapodást kötnek egymással az átadott ingatlan felújítása,
átalakítása, értéknövelő beruházás megvalósítása érdekében, különös tekintettel az önerő
biztosítására.
4.5.

A Társulást terheli az ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó, és a rendszeresen

elvégzett karbantartási és állagmegóvási költségek (festés, mázolás, világítótestek javítása,
cseréje, burkolatok teljes cseréjével nem járó karbantartása, stb.). Továbbá az átadás napjától
terheli az épület üzemeltetése során felmerülő ún. szokásos rezsiköltség (közüzemi
szolgáltatások díja, fűtés, takarítás, szemétszállítási díja) is. Az ingó és ingatlan vagyon
biztosítása az érintett tagönkormányzat tulajdonos kötelezettsége.
4.6.

Az átvevő intézmény jogosult az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
alapján minden évben a leltározási ütemtervében meghatározott fordulónap szerinti
időpontban – nyilvántartások alapján- az érték nélküli eszközök leltározását mennyiségi
felvétellel, az értékben kimutatott eszközök és források leltározását pedig egyeztetéssel
számba venni, az átadó együttműködése mellett.
V. A megállapodásban résztvevő felek jogai és kötelességei
1. Az önkormányzatok jogai és kötelességei:
1.1. A társult tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményt ellátják
mindazon információkkal, dokumentumokkal, amelyek segítik a kistérségi szintű feladatok
ellátását.
1.2. A társult tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak a kistérségi szolgáltatások
hatékony és színvonalas szervezése érdekében.
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1.3. A társult tagönkormányzatok képviselő- testületei legalább egyszer ellenőrzik a
működéshez szükséges pénzösszegek felhasználásának szabályszerűségét.
1.4. Az érintett tagönkormányzatok képviselő – testületeinek előzetes egyetértési joga van az
intézményvezető választásánál, kinevezésénél.
1.5. Az érintett tagönkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértésével jogosult a Társulás
a térítési díjat a tagönkormányzat területén ellátott feladatok tekintetében minden évben
megállapítani a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az így megállapított térítési díjak
felhasználása az Intézmény költségvetésébe kerül beépítésre.
2. A Társulás intézményének jogai és kötelezettségei
2.1. A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy intézményt hoz létre, és a Szociális
törvényben (1993. évi III. törvény) és a Gyermekvédelmi törvényben (1997. évi XXXI.
törvény) előírt és az átadás előtt a tagönkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokat a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, lehetőség szerint magasabb színvonalon biztosítja a
társult tagönkormányzatok számára.
2.2. Az Intézményben továbbfoglalkoztatott tagönkormányzati dolgozók tekintetében a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
A dolgozók munkaviszonya jogutódlás, illetve áthelyezés alapján folyamatosnak tekintendő.
2.3. Az Intézmény szolgáltatásairól olyan - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a szolgáltatásokat és az ellátottak számát.
2.4. Az Intézmény a jelen megállapodásban rögzített kistérségi szintű feladatairól évente egy
alkalommal beszámolót készít, melyet megküld a Társulás és a tagönkormányzatok részére.
2.5. A Társulás munkaszervezetének kérésére a szolgáltatásaikkal kapcsolatban adatokat
szolgáltat, a működésre vonatkozó dokumentumait rendelkezésre bocsátja.
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2.6. A Társulás az ellátott feladatokért járó alap- és kiegészítő – a mindenkori költségvetési
törvényben biztosított – normatívát a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságától igényli meg.
2.7. Az Intézmény -a helyi adottságok figyelembevételével- elkészíti szakmai programját,
egységes SZMSZ-ét, házirendjét, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
2.8. Az Intézmény bekapcsolódik és képviseletet biztosít a Társulás által szervezett
programokba, szakmai műhelyekbe, amelyekre a feladatellátással kapcsolatban szükség van.
Részt vesz a Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában.
3. A Társulási Tanács jogai és kötelezettségei
3.1. A Társulás Tanács a vállalt kistérségi szintű feladatellátással kapcsolatos fenntartói, és
gazdálkodással összefüggő feladatokat a munkaszervezete, a Kistérségi Iroda útján látja el.
3.2. A Társulásnak joga van a jelen megállapodásban rögzített feladatok, szolgáltatások
ellátását, a Társulás által biztosított támogatások rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni,
valamint évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
3.3. A Társulási Tanács meghatározza az intézményi térítési díjakat.
3.4. Jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
valamint a házirendet.
3.5. Az intézményvezető tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3.6. Gondoskodik az Érdek-képviseleti Fórum megalakításáról.
3.7. A Társulási Tanács javaslatot tesz, illetve dönt az intézmény feladatait érintő pályázatok
benyújtásáról, az intézmény fejlesztéséről, a feladat ellátással érintett tagönkormányzatok
egyetértésével.
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3.8. A Társulás költségvetésében köteles gondoskodni az Intézmény részére a működéshez
szükséges

kiadások

fedezetéről.

Az

intézmény

költségvetését

a

feladatok

tag-

önkormányzatonkénti megosztásában készítik el.
A tagönkormányzatot a költségvetésben szereplő kötelezettségvállalás mértékéről egyetértési
jog illeti meg.
3.9. Társulás kötelezettséget vállal az tagönkormányzatoknál folyamatban lévő pályázati
pénzek felhasználásával járó feladatok továbbvitelére, figyelemmel a pályázati feltételek,
előírások maradéktalan betartására, melyeknek anyagi vonzata az érintett tulajdonost terheli.
3.10. Létrehozza és működteti a Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztalt.
3.11. Kapcsolatot tart az illetékes Módszertani Központtal.
3.12. Szükség szerint felülvizsgálja a Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.
VI. Megállapodás módosítása, megszüntetése
Jelen megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei írják alá.
A társulásban résztvevő települések képviselő- testületek minősített többséggel hozott döntése
szükséges:

6.1.

•

a megállapodás jóváhagyásához,

•

a megállapodás módosításához,

•

a megállapodás felbontásához,

•

a társuláshoz történő csatlakozáshoz történő hozzájáruláshoz.

Jelen

megállapodást

a

felek

közös

megegyezéssel

–

egymás

érdekeinek

figyelembevételével módosíthatják az adott költségvetési év végére kiterjedő hatállyal.
A megszüntetési szándékukat egymással írásban legalább 60 nappal megelőzően közölni kell.
6.2. Bármelyik felet megilleti az egyoldalú felmondás joga is, melyet gyakorolhat azon
esetekben, ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy az Intézmény nem megfelelően végzi
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munkáját, a pénzeszközök nem megfelelően lettek felhasználva illetve a vállalt kiegészítő
hozzájárulás fizetési kötelezettségét a fél írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti. Felmondás
esetén a megállapodás a költségvetési év végével szűnik meg.
6.3. A jelen megállapodás megszűnésének időpontjában a felek egymással elszámolnak. A
Társulás köteles a tagönkormányzat tulajdonát képező ingatlant rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. A Társulás nem felel az ingatlan azon hiányosságaiért,
amelyek a tagönkormányzat felújítási kötelezettségeinek elmulasztásából adódnak.
6.4. A Társulás köteles a jelen megállapodás megszűnésének időpontjában a tagönkormányzat
tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközöket visszaszolgáltatni, kivéve a kiselejtezett
eszközöket.
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VII. Záró rendelkezés

7.1. A felek jelen megállapodásból folyó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése
során kötelesek a jóhiszeműség elvének megfelelően egymás érdekeire figyelemmel,
egymással együttműködve eljárni.
7.2. A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről, amely
jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését bármilyen módon korlátozhatja,
nehezíti, vagy megakadályozza.
7.3. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás létrejötte, értelmezése, teljesítése,
illetve megszűnése kapcsán felmerülő jogviták eldöntésére alávetik magukat a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása székhelye szerinti bíróság kizárólagos
illetékességének.
7.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Szociális
törvény, és Gyermekvédelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni értelemszerűen.
7.5. Jelen Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei, a Társulási Tanács
határozataikkal jóváhagyták és ezt képviselőik aláírásukkal is igazolják.
Berettyóújfalu, 2011. ……………………….
.................................................................
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8. Előterjesztés a Bihari
megszüntetéséhez

Önkormányzatok

Területfejlesztési

Társulásának

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes esetében a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag egyetértenek a határozati javaslattal, kérik elfogadását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
társulás megszüntetéséről szóló határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi és
a településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Miután 2004-ben a jogszabály által előírtak szerint
megalakultak a többcélú kistérségi társulások, amelyeknek kötelezően előírt feladatként kell
ellátni a területfejlesztést, ezáltal ennek a társulásnak a működése okafogyottá vált, most kerül
megszüntetésre.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a
határozati javaslattal.
Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
76/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4068/2004. számú, 2004. január 30-án
kelt társulási megállapodással létrejött Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető megállapodásának szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
Megszüntető megállapodása
1. A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásában résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei:
1./

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.

2./

Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.

3./

Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.
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4./

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

5./

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

6./

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.

7./

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

8./

Darvas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4144 Darvas, Rákóczi u. 50.

9./

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testület
4124 Esztár, Árpád u. 1.

10./

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4141 Furta, Petőfi u. 1.

11./

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4122 Gáborján, Fő u. 106.

12./

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4123 Hencida, Kossuth tér 1.

13./

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

14./

Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4138 Komádi, Hősök tere 4.

15./

Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testület
4136 Körösszakál, Piac tér 1.

16./

Körösszegapáti Község Önkormányzata
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.

17./

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

18./

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.

19./

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.

20./

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.
21./

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

22./

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.

23./

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4132 Tépe, Rákóczi u. 1.

24./

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4117 Told, Kossuth u. 4.

25./

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4146 Újiráz, Szabadság tér 1.

26./

Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

27./

Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4143 Vekerd, Kossuth u. 18.

28./

Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4142 Zsáka, Szabadság tér 1.

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 4. § (1) bekezdés
c.) pontja, valamint a 6. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében, a 4068/2004. számú, 2004.
január 30-án kelt társulási megállapodással létrehozott Bihari Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulását (továbbiakban társulás) közös megegyezéssel, 2011. június 30.
napjával megszüntetik, azzal, hogy jelen megszüntető megállapodást valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntésével kell
jóváhagynia.
2. A megszűnés oka, módja:
a.)
A társulás társulási megállapodásában meghatározott feladatot a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa látja el, ezért a Ttv.
6. § (1) bekezdés b.) pontja szerint a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás
megszüntetését.
b.)
Megszüntetni kívánt társulás neve: Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása
c.)
A társulás megszűnésének időpontja: 2011. június 30.
d.)
A társulás jogutódja: az 1. pontban meghatározott önkormányzatok képviselőtestületei
e.)
A megállapodás megszüntetéséhez a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
f.)
A társulás vagyonnal nem rendelkezik.
g.)
A megszüntetett társulás tagjai egymással a következőképpen számolnak el:
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h.)

Tekintettel arra, hogy a társulás vagyonnal nem rendelkezik, ezért a megszüntetett
társulás tagjainak egymással szemben semmiféle anyagi jogosultsága és kötelezettsége
nem áll fenn.
A társulásban résztvevő
települési önkormányzatok képviselő-testületei
felhatalmazzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét azzal, hogy
intézkedjen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé a társulások megszüntetésével kapcsolatos
eljárások lefolytatása iránt.

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
45/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4068/2004. számú, 2004. január 30-án kelt
társulási megállapodással létrejött Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
megszüntető megállapodásának szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
Megszüntető megállapodása
1. A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásában résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei:
1./

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.

2./

Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.

3./

Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.

4./

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

5./

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

6./

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.

7./

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

8./

Darvas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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4144 Darvas, Rákóczi u. 50.
9./

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testület
4124 Esztár, Árpád u. 1.

10./

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4141 Furta, Petőfi u. 1.

11./

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4122 Gáborján, Fő u. 106.

12./

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4123 Hencida, Kossuth tér 1.

13./

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

14./

Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4138 Komádi, Hősök tere 4.

15./

Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testület
4136 Körösszakál, Piac tér 1.

16./

Körösszegapáti Község Önkormányzata
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.

17./

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

18./

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.

19./

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.

20./

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.

21./

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

22./

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.

23./

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4132 Tépe, Rákóczi u. 1.

24./

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4117 Told, Kossuth u. 4.
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25./

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4146 Újiráz, Szabadság tér 1.

26./

Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

27./

Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4143 Vekerd, Kossuth u. 18.

28./

Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4142 Zsáka, Szabadság tér 1.

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 4. § (1) bekezdés
c.) pontja, valamint a 6. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében, a 4068/2004. számú, 2004.
január 30-án kelt társulási megállapodással létrehozott Bihari Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulását (továbbiakban társulás) közös megegyezéssel, 2011. június 30.
napjával megszüntetik, azzal, hogy jelen megszüntető megállapodást valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntésével kell
jóváhagynia.
2. A megszűnés oka, módja:
a.)
A társulás társulási megállapodásában meghatározott feladatot a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa látja el, ezért a Ttv.
6. § (1) bekezdés b.) pontja szerint a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás
megszüntetését.
b.)
Megszüntetni kívánt társulás neve: Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása
c.)
A társulás megszűnésének időpontja: 2011. június 30.
d.)
A társulás jogutódja: az 1. pontban meghatározott önkormányzatok képviselőtestületei
e.)
A megállapodás megszüntetéséhez a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
f.)
A társulás vagyonnal nem rendelkezik.
g.)
A megszüntetett társulás tagjai egymással a következőképpen számolnak el:
Tekintettel arra, hogy a társulás vagyonnal nem rendelkezik, ezért a megszüntetett
társulás tagjainak egymással szemben semmiféle anyagi jogosultsága és kötelezettsége
nem áll fenn.
i.)
A társulásban résztvevő
települési önkormányzatok képviselő-testületei
felhatalmazzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét azzal, hogy
intézkedjen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé a társulások megszüntetésével kapcsolatos
eljárások lefolytatása iránt.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal
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Nagykereki Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2011. (IV. 28.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4068/2004. számú, 2004. január
30-án kelt társulási megállapodással létrejött Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása megszüntető megállapodásának szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
Megszüntető megállapodása
1. A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásában résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei:
1./

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.

2./

Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.

3./

Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.

4./

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

5./

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

6./

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.

7./

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

8./

Darvas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4144 Darvas, Rákóczi u. 50.

9./

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testület
4124 Esztár, Árpád u. 1.

10./

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4141 Furta, Petőfi u. 1.

11./

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4122 Gáborján, Fő u. 106.

12./

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4123 Hencida, Kossuth tér 1.
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13./

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

14./

Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4138 Komádi, Hősök tere 4.

15./

Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testület
4136 Körösszakál, Piac tér 1.

16./

Körösszegapáti Község Önkormányzata
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.

17./

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

18./

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.

19./

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.

20./

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.

21./

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

22./

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.

23./

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4132 Tépe, Rákóczi u. 1.

24./

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4117 Told, Kossuth u. 4.

25./

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4146 Újiráz, Szabadság tér 1.

26./

Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

27./

Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4143 Vekerd, Kossuth u. 18.

28./

Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4142 Zsáka, Szabadság tér 1.
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a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 4. § (1) bekezdés
c.) pontja, valamint a 6. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében, a 4068/2004. számú, 2004.
január 30-án kelt társulási megállapodással létrehozott Bihari Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulását (továbbiakban társulás) közös megegyezéssel, 2011. június 30.
napjával megszüntetik, azzal, hogy jelen megszüntető megállapodást valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntésével kell
jóváhagynia.
2. A megszűnés oka, módja:
a.)
A társulás társulási megállapodásában meghatározott feladatot a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa látja el, ezért a Ttv.
6. § (1) bekezdés b.) pontja szerint a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás
megszüntetését.
b.)
Megszüntetni kívánt társulás neve: Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása
c.)
A társulás megszűnésének időpontja: 2011. június 30.
d.)
A társulás jogutódja: az 1. pontban meghatározott önkormányzatok képviselőtestületei
e.)
A megállapodás megszüntetéséhez a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
f.)
A társulás vagyonnal nem rendelkezik.
g.)
A megszüntetett társulás tagjai egymással a következőképpen számolnak el:
Tekintettel arra, hogy a társulás vagyonnal nem rendelkezik, ezért a megszüntetett
társulás tagjainak egymással szemben semmiféle anyagi jogosultsága és kötelezettsége
nem áll fenn.
j.)
A társulásban résztvevő
települési önkormányzatok képviselő-testületei
felhatalmazzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét azzal, hogy
intézkedjen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé a társulások megszüntetésével kapcsolatos
eljárások lefolytatása iránt.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
130/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4068/2004. számú, 2004. január
30-án kelt társulási megállapodással létrejött Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása megszüntető megállapodásának szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
Megszüntető megállapodása
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1. A Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásában résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei:
1./

Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.

2./

Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.

3./

Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4128 Bedő, Rákóczi u. 35.

4./

Berekböszörmény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

5./

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.

6./

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.

7./

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

8./

Darvas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4144 Darvas, Rákóczi u. 50.

9./

Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testület
4124 Esztár, Árpád u. 1.

10./

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4141 Furta, Petőfi u. 1.

11./

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4122 Gáborján, Fő u. 106.

12./

Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4123 Hencida, Kossuth tér 1.

13./

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

14./

Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4138 Komádi, Hősök tere 4.

15./

Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testület
4136 Körösszakál, Piac tér 1.

16./

Körösszegapáti Község Önkormányzata
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
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17./

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

18./

Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.

19./

Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.

20./

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.

21./

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

22./

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.

23./

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4132 Tépe, Rákóczi u. 1.

24./

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4117 Told, Kossuth u. 4.

25./

Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4146 Újiráz, Szabadság tér 1.

26./

Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4119 Váncsod, Kossuth u. 42.

27./

Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4143 Vekerd, Kossuth u. 18.

28./

Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4142 Zsáka, Szabadság tér 1.

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 4. § (1) bekezdés
c.) pontja, valamint a 6. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében, a 4068/2004. számú, 2004.
január 30-án kelt társulási megállapodással létrehozott Bihari Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulását (továbbiakban társulás) közös megegyezéssel, 2011. június 30.
napjával megszüntetik, azzal, hogy jelen megszüntető megállapodást valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntésével kell
jóváhagynia.
2. A megszűnés oka, módja:
a.)
A társulás társulási megállapodásában meghatározott feladatot a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa látja el, ezért a Ttv.
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b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

k.)

6. § (1) bekezdés b.) pontja szerint a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás
megszüntetését.
Megszüntetni kívánt társulás neve: Bihari Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása
A társulás megszűnésének időpontja: 2011. június 30.
A társulás jogutódja: az 1. pontban meghatározott önkormányzatok képviselőtestületei
A megállapodás megszüntetéséhez a társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A társulás vagyonnal nem rendelkezik.
A megszüntetett társulás tagjai egymással a következőképpen számolnak el:
Tekintettel arra, hogy a társulás vagyonnal nem rendelkezik, ezért a megszüntetett
társulás tagjainak egymással szemben semmiféle anyagi jogosultsága és kötelezettsége
nem áll fenn.
A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei
felhatalmazzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét azzal, hogy
intézkedjen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé a társulások megszüntetésével kapcsolatos
eljárások lefolytatása iránt.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

9. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Biharkeresztes székhelyű
Ártánd, Bojt, Told Körjegyzőséghez való csatlakozásának elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták,
Biharkeresztes esetében a bizottságok tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
reményét fejezte ki, hogy mindkét település számára eredményes együttműködése lehet e
téren, mindkét település profitálhat ebből. Egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Az ügyrendi és
a településfejlesztési bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztésben részletesen leírta, hogy a körjegyzőséghez való
csatlakozás feltételeit hogyan fogalmazza meg az önkormányzati törvény, Nagykereki Község
képviselő-testülete már meghozta a döntését a csatlakozási szándékáról. Az ütemterv csatolva
van, amely alapján elkezdődik a tényleges munka ahhoz, hogy 2012. január 1-jétől a
körjegyzőséghez csatlakozott településként tudjon továbbműködni.
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Zilai Károly Nagykereki Község Polgármestere: 2013. évtől kötelező lesz a társulás. Anyagi
helyzetük önállóan jegyző, több köztisztviselő alkalmazását nem teszi lehetővé. Reméli az
együttműködés korrekt lesz.
Barabás Ferenc polgármester: Az önkormányzatok kényszerpályán mozognak sok esetben,
Nagykereki képviselő-testülete megértette az idők szavát. A polgármestereknek, valamennyi
képviselőnek azon kell lenni, hogy az együttműködés korrekt legyen, mindenki számára
előnyt jelentsen. Maga részéről mindent meg fog tenni ennek érdekében. Kéri Ártánd, Bojt,
Biharkeresztes képviselő-testületeit, szavazzanak, elfogadják-e Nagykereki Község
körjegyzőséghez való csatlakozását.
Ártánd Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
77/2011. (IV. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Nagykereki
Község
Önkormányzatának a Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt, Told Körjegyzőséghez
való csatlakozását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
46/2011. (IV. 28.) számú BKt határozat:
Bojt
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Nagykereki
Község
Önkormányzatának a Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt, Told Körjegyzőséghez
való csatlakozását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
131/2011. (IV. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Község
Önkormányzatának a Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt, Told Körjegyzőséghez
való csatlakozását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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