BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint
ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
2011. NOVEMBER 14-I
RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
Biharkeresztes
303/2011. (XI. 14.) BVKt
határozat

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt módosításáról

Z1

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt módosításáról

Z1

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt módosításáról
a közoktatási intézményekben történő közétkeztetéssel
kapcsolatos felhatalmazásról

Z1

Ártánd
156/2011. (XI. 14.) ÁKt
határozat
Bojt
112/2011. (XI. 14.) BKt
határozat
113/2011. (XI. 14.) BKt
határozat

D5

Nagykereki
145/2011. (XI. 14.) NKÖK
határozat

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt módosításáról

Z1

a körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt módosításáról

Z1

Told
113/2011. (XI. 14.) TKt
határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Község Önkormányzat és Told Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. november 14-én – hétfő – de. 14 órai kezdettel Biharkeresztes
Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében megtartott rendkívüli együttes nyilvános
üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc polgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
képviselő
Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Árgyelán Andrea jegyző
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Varga Róbert képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Bazsó Sándor, Pető Miklós, Rácz Emil Zsigmond képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Czeglédi Vince, Kovács Imre, Kovács Miklós, Nagy Károly képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Varga László képviselő
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Igazoltan távol:
Semlyényiné Mizák Ágota Biharkeresztes alpolgármestere
Kiss István és Varga Gézáné ártándi képviselő
Reikli Ferencné Bojt alpolgármestere
Berei Zsoltné nagykereki képviselő
Nagy János és Karácsony László toldi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Szűcs Tímea Georgina bizottsági tag
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök megállapítja, hogy a képviselő-testületek
együttes ülése határozatképes, mivel Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 6 fő
jelen van, Ártánd 5 megválasztott képviselőjéből 3 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van, Nagykereki 7 megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van,
Told 5 megválasztott képviselőjéből 3 fő 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Bojt Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Nagykereki Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Told Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a
módosítására

körjegyzőségi

feladatok

ellátásáról

szóló

megállapodás

ellátásáról

szóló

megállapodás

2. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1.

Előterjesztés a
módosítására

körjegyzőségi

feladatok

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek
Biharkeresztes bizottságai tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.

megkapták,

Árgyelán Andrea jegyző: A körjegyzőségi megállapodás módosítására általában a
körjegyzőségi költségvetés elfogadásakor szokott sor kerülni. Nagykereki község
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körjegyzőséghez való csatlakozása miatt egyéb munkajogi lépéseket is tenni kell. A
módosítás elfogadása szükséges, hogy 2012. január 1-jétől gördülékenyen tovább tudjon
működni.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnök: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Előzőleg már egyeztették a polgármesterekkel a megállapodást,
maga részéről korrektnek tartja. Amennyiben be tudják tartani, akkor mindenkinek az
előnyére fog szolgálni. Megemelkedtek a feladatok, egy településsel több tagja lesz a
körjegyzőségnek. Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e módosított
körjegyzőségi megállapodást egységes szerkezetben.
Ártánd Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
156/2011. (XI. 14.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi feladatok
ellátásáról szóló megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. november 14.

Bojt Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
112/2011. (XI. 14.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi feladatok ellátásáról
szóló megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. november 14.
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Nagykereki Község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
145/2011. (XI. 14.) számú NKÖK határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi feladatok
ellátásáról szóló megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2011. november 14.

Told Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
113/2011. (XI. 14.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi feladatok ellátásáról
szóló megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2011. november 14.

Biharkeresztes Város képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
303/2011. (XI. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőségi feladatok
ellátásáról szóló megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. november 14.

Melléklet a 303/2011. (XI. 14.) számú BVKt

156/2011. (XI. 14.) számú ÁKt
112/2011. (XI. 14.) számú BKt
145/2011. (XI. 14.) számú NKÖK
113/2011. (XI. 14.) számú TKt
határozathoz:
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Megállapodás körjegyzőségi feladatok ellátásáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
A megállapodás létrejött a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
38. § (3), 39. § (1), 39. § (3), 40. § (1) bekezdése a második és harmadik mondatnának
kivételével, 40. § (2)-(3)-(4)-(5)-(6) bekezdései alapján Biharkeresztes Város és Ártánd, Bojt,
Nagykereki, Told községek önkormányzatai között az alábbi feltételekkel:
1.
a) Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told települések igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget
alkotnak. A Körjegyzői feladatokat Biharkeresztes város jegyzője, Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatalának bevonásával látja el e megállapodás és a vonatkozó
jogszabályok alapján.
b) A megállapodást kötő önkormányzatok megnevezése:
- Biharkeresztes Város Önkormányzata (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. szám)
képviseli: Barabás Ferenc polgármester
- Ártánd Község Önkormányzata (4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. szám)
képviseli: Benkő Sándor polgármester
- Bojt Község Önkormányzata (4114 Bojt, Ady E. u. 5. szám)
képviseli: Vass Mária polgármester
- Nagykereki Község Önkormányzata (4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. szám)
képviseli: Zilai Károly polgármester
- Told Község Önkormányzata (4117 Told, Kossuth u. 4. szám)
képviseli: Béres Barnabás polgármester
2.
A körjegyzőség székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. szám
3.
a) A körjegyzőség hivatalos megnevezése: Biharkeresztes székhelyű Ártánd, Bojt,
Nagykereki, Told Körjegyzőség.
b) A körjegyzőség szervezetére, működésére vonatkozó részletes szabályokat az érintett
települések Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Ügyrend tartalmazza. A
szabályzatok érvényességéhez szükséges, hogy a megállapodásban résztvevő települések
önkormányzatai azokat elfogadják.
c) Az Ügyrend a jelen megállapodás mellékletét képezi.
4.
a) A körjegyzőségi feladatokkal kapcsolatos működési költségek viselésének arányát és a
teljesítés feltételeit a megállapodásban résztvevő önkormányzatok a következők szerint
szabályozzák:
A hozzájárulást meghatározó tényezők:
az önkormányzat anyagi eszközei,
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-

a körjegyzőséghez tartozó településeken foglalkoztatott ügyintézők feladatai,
valamint a székhely településen foglalkoztatott ügyintézők feladatai egyenes
arányosan megosztva a körjegyzőséghez tartozó települések között.

b) A hozzájárulás mértéke településenként
A körjegyzőséghez tartozó települések a körjegyzőségi hozzájárulás mértékét az alábbiak
szerint kötelesek megfizetni:
Ártánd:
2 fő köztisztviselő (általános igazgatási ügyintéző, pénzügyi ügyintéző) személyi
juttatásai és járulékait 100%-ban,
1 fő köztisztviselő (adóügyi ügyintéző) személyi juttatásait és járulékait 25%-ban,
1 fő köztisztviselő (pályázati referens) személyi juttatásait és járulékait 20%-ban.
Bojt:
2 fő köztisztviselő (általános igazgatási ügyintéző, pénzügyi ügyintéző) személyi
juttatásai és járulékait 100%-ban,
1 fő köztisztviselő (adóügyi ügyintéző) személyi juttatásait és járulékait 25%-ban,
1 fő köztisztviselő (pályázati referens) személyi juttatásait és járulékait 20%-ban.
Nagykereki:
5 fő köztisztviselő (általános igazgatási ügyintéző, pénzügyi ügyintéző,
anyakönyvvezető-adóügyi ügyintéző, szociális ügyintéző) személyi juttatásai és
járulékait 100%-ban,
1 fő köztisztviselő (pályázati referens) személyi juttatásait és járulékait 20%-ban.
Told:
2 fő köztisztviselő (általános igazgatási ügyintéző, pénzügyi ügyintéző) személyi
juttatásai és járulékait 100%-ban,
1 fő köztisztviselő (adóügyi ügyintéző) személyi juttatásait és járulékait 25%-ban,
1 fő köztisztviselő (pályázati referens) személyi juttatásait és járulékait 20%-ban.
Egyéb, az adott településen végzett körjegyzőségi feladat állátásához szükséges dologi költség
biztosításának pénzügyi fedezete a települések saját önálló költségvetését terhelik.
c) Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelmesen teljesítő
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala – az
általa küldött felszólítást követően, annak 8 napos eredménytelenséget követően – az adott
önkormányzat számláját vezető bank felé azonnal beszedési megbízást nyújt be, amely
beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal szemben. Amennyiben a
beszedési megbízás nem vezet eredményre úgy a követelés behajtását Biharkeresztes
Város Polgármesteri Hivatal polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeres szorzata kerül felszámolásra.
5.
a) A működéshez szükséges évi fenntartási hozzájárulást a megállapodásban résztvevő
települési önkormányzatok folyamatosan kötelesek biztosítani.
b) A körjegyzőségi feladatok ellátásához szükséges kiadásokkal kapcsolatosan tervezni kell a
köztisztviselők személyi jellegű kiadásait, azok járulékait.
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A körjegyzőségi feladatok ellátásából származó személyi jellegű kiadásokat a
megállapodásban résztvevő önkormányzatok a megállapodásban foglaltak szerint viselik
(hozzájárulás), az adott településeken végzett feladatok ellátásához szükséges dologi
kiadásokat az önkormányzatok saját költségvetésében kell betervezni.
c) A körjegyzőségi feladatok ellátásának költségvetése az állami támogatásból és a résztvevő
önkormányzatok megállapodás szerinti hozzájárulásából áll.
6.
a) A megállapodásban részt vevő települési önkormányzatok településein végzett feladatok
ellátásához beszerzésre kerülő tárgyi eszközök és szoftverek az adott település
eszköznyilvántartásába kerülnek bevezetésre. Minden egyéb a körjegyzőség hivatalának
fenntartásához és működtetéséhez szükséges eszközállomány Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatalának eszköznyilvántartásába kerül feltüntetésre, mivel a hivatal
épületének biztosítása Biharkeresztes város feladta és ezen hivatal zavartalan és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítása elsősorban Biharkeresztes
Önkormányzatának feladta és terhe.
b) A felek kijelentik, hogy amennyiben a körjegyzőségből kiválnak, illetve a székhely
település polgármesteri hivatalának körjegyzőségi feladat ellátását jogszabály
megszünteti, illetve a hivatala a körjegyzőségi feladat ellátására egyéb okból nem képes,
és a körjegyzőség ezen okokból szűnik meg, a fentiekben leírt módon nyilvántartott
eszközállománnyal kapcsolatban semminemű követelés nem származhat.
7.
A megállapodásban résztvevő önkormányzatok a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak szerint célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizetik a körjegyzőség
működését.
8.
a) a körjegyzőségi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben szükség szerint együttes
képviselő-testületi ülésen kell dönteni.
b) Évente minimálisan két együttes ülést kell tartani a körjegyzőségi feladatok
költségvetésének megállapítása, illetve a zárszámadás elfogadására.
c) Az együttes ülést bármelyik képviselő-testület írásbeli kezdeményezésére össze kell hívni.
A kezdeményező képviselő-testület a körjegyző útján gondoskodik a téma, előterjesztés
előkészítéséről.
d) A körjegyző köteles beszámolni a körjegyzőség munkájáról minden képviselő-testületnek.
e) Az együttes ülést Biharkeresztes város polgármestere vezeti.
f) Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a megállapodásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei körül mindegyik határozatképes.
g) Amennyiben az együttes ülés határozatképtelen, vagy ülés közben határozatképtelenné
válik, akkor az ülést 5 napon belül újból össze kell hívni.
h) Az együttes ülést Biharkeresztes város polgármestere hívja össze, a jegyzővel egyeztetve.
i) A határozati javaslatot az érintett önkormányzatok polgármesterei egyenként bocsátják
szavazásra, arról a testületek külön-külön szavaznak.
j) Az együttes ülésről közös jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben az érintett
önkormányzatok határozatai a soron következő sorszámmal külön-külön kerülnek
rögzítésre.
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k) Az együttes ülésről szóló jegyzőkönyvet a megállapodásban résztvevő települések
polgármesterei és a jegyző írja alá.
l) A jegyzőkönyvet 6 példányban kell készíteni és az érintett önkormányzatoknak meg kell
küldeni.
9.
a) A jegyző kinevezése Biharkeresztes Város képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, a
kinevezéssel egy időben kapja megbízását a körjegyzőségi feladtok ellátására is.
b) A jegyző (körjegyző) felett a munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város Önkormányzati
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Biharkeresztes Város polgármestere
gyakorolja.
Biharkeresztes város polgármestere döntés előtt – a munkáltatói és az egyéb munkáltatói
jogok tekintetében – kérje ki a körjegyzőségi községek polgármestereinek véleményét
c) A jegyzőt (körjegyzőt) akadályoztatása esetén az aljegyző és a jegyző (körjegyző) által
megbízott személy helyettesíti.
10.
Az adott évi költségvetés tartalmazza a körjegyzőségi feladatok ellátó főállású köztisztviselők
létszámát.
11.
A körjegyzőségi feladatok ellátása érdekében a – a helyi sajátosságok figyelembevételével -,
az érintett önkormányzati képviselő-testülete döntés alapján:
-

Ártánd, Bojt, Told településen két fő köztisztviselő (általánoson igazgatási ügyintéző,
pénzügyi ügyintéző) beosztású köztisztviselő dolgozik, aki Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, melyből egy fő köztisztviselő (általános
igazgatási ügyintéző) állandó jelenlétével biztosítja az igazgatási és önkormányzati
feladatok ellátását az adott településen, egy fő köztisztviselő (pénzügyi ügyintéző)
pedig időszakosan – az adott település polgármesterével egyeztetett időpontokban
végzi a település pénzügyi feladatokat. Az adóügyi feladatok ellátása, valamint a
pályázati feladatok ellátása a Biharkeresztesi Polgármesteri Hivatalban történik.

-

Nagykereki településen 5 fő köztisztviselő (általános igazgatási ügyintéző, szociális
ügyintéző, anyakönyvvezető-adóügyi ügyintéző, pályázati referens) beosztású
köztisztviselő dolgozik, aki Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselője, melyből három fő köztisztviselő (általános igazgatási ügyintéző,
szociális ügyintéző, pénzügyi ügyintéző) állandó jelenlétével biztosítja az igazgatási és
önkormányzati feladatok,pénzügyi feladatok, valamint a szociális feladatok ellátását
az adott településen, két fő köztisztviselő (pénzügyi ügyintéző, anyakönyvvezető,
adóügyi ügyintéző) pedig időszakosan – az adott település polgármesterével
egyeztetett időpontokban végzi a település pénzügyi és adóügyi feladatait. A pályázati
referensi feladatok ellátása a Biharkeresztesi Polgármesteri Hivatalban történik.
A jegyző ügyfélfogadási napját és időpontját jelen körjegyzőségi megállapodás melléklete
tartalmazza.
Az ügyfélfogadás időpontját, helyét a helyben szokásos módon nyilvánossá kell tenni.
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12.
A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a
polgármesterek együttesen végzik.

feladatok

egyeztetését

az érdekelt

13.
a) A kiválásról vagy a csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban írásban
közölni kell a szerződésben résztvevő képviselő-testületekkel.
b) Csatlakozás esetén a csatlakozni szándékozó önkormányzat a működési szabályzatát,
ügyrendjét köteles előzetesen megismerni és nyilatkozni arra, hogy az abban előírt
feltételeket magára nézve kötelezősen vállalja. Csatlakozás esetén a csatlakozás a
körjegyzőség létrehozásáról szóló jelen megállapodás módosításával érvényes.
c) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást minden érintett
önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése alapján a
vonatkozó jogszabályok alapján felbonthatják.
d) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőséggel kapcsolatban kötött
minden korábban kötött megállapodás e megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti.
e) E megállapodás 2012. január 01. napján lép hatályba.
Biharkeresztes, 2011. november 14.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Vass Mária
polgármester

Zilai Károly
polgármester
Záradék:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 303/2011. (XI. 14.) sz. BVKt
határozatával elfogadta.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 156/2011. (XI. 14.) sz. ÁKt határozatával
elfogadta.
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2011. (XI. 14.) sz. BKt határozatával
elfogadta.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2011. (XI. 14.) sz. NKÖK
határozatával elfogadta.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2011. (XI. 14.) sz. TKt határozatával
elfogadta.
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Melléklet a Körjegyzőségi Megállapodáshoz
JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE ÉS IDŐPONTJA
BIHARKERESZTES

KEDD 8.00 ÓRÁTÓL 12. ÓRÁIG

ÁRTÁND

KEDD 13.00 ÓRÁTÓL 15.00 ÓRÁIG

BOJT

CSÜTÖRTÖK 8.00 ÓRÁTÓL 10.00 ÓRÁIG

NAGYKEREKI

CSÜTÖRTÖK 13.00 ÓRÁTÓL 15.00 ÓRÁIG

TOLD

HÉTFŐ 13.00 ÓRÁTÓL 15.00 ÓRÁIG
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3. Különfélék
3.1.

Szóbeli előterjesztés a közoktatási intézményekben történő közétkeztetéssel
kapcsolatos felhatalmazásra

Árgyelán Andrea jegyző: Az élelmezés közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztésről már
tárgyaltak, a települések meghozták a döntésüket. Bojt esetében szükséges döntést hozni,
hogy a képviselő-testület felhatalmazza Biharkeresztes Város Önkormányzatát, a
közbeszerzési eljárásban érdekeit képviselje, és helyette ajánlatkérőként is eljárjon.
Vass Mária Bojt polgármestere: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Kéri Bojt község képviselőit, szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.
Bojt Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
113/2011. (XI. 14.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Biharkeresztes Város
Önkormányzatát, hogy az oktatási intézményekben történő közétkeztetéssel
kapcsolatos közbeszerzési eljárásban Bojt község érdekeit képviselje, és helyette
ajánlatkérőként is eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
2011. november 14.

3.2. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy közmunkaprogram
15-ével elindul, aláírta a szerződést. Szervezik a munka beindítását, és a munkavédelmi
oktatást.
Gyökös Zoltán képviselő, munkaszervezet-vezető: Muraközi István a BÖTKT elnöke ma
aláírta a belvíz elvezető árkok karbantartásával kapcsolatos kistérségi közmunkaprogram
szerződését. A munkaszerződéseket minden településre kiküldik e-mailen. A tárgyi
eszközöket hamarosan beszerzik, és kiszállítják a településekre.
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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

Béres Barnabás
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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