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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestületei 2016. január 26-án – csütörtök – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Termében megtartott együttes nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

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

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

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

Meghívottak, vendégek:
Kiss Józsefné intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és hatósági irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 7 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen
van, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének
meghatározására
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
3. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének
meghatározására

2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
3. Különfélék
Tárgyalt napirend pont:
1. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének
meghatározására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták.
Biharkeresztes esetében valamennyi bizottság tárgyalta. Egyeztettek a polgármesterekkel,
illetve a társulási ülésekre is sor került, ahol elfogadták a költségvetéseket. A közös hivatal
költségvetésének ismeretében tudja mindenki a saját költségvetését elfogadni. Kéri, mondják
el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megismerte az anyagot,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter közoktatási bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet,
megállapították, hogy szűkös a költségvetés, sikeres pályázat esetén lehet még bővíteni a
bevételeket, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
közös hivatal 2016. évi költségvetését.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Az előterjesztésben látható az az összeg, amit az állami
költségvetés a közös hivatal működtetésére meghatároz. Ebből kell ellátni a feladatokat.
Készített egy részletesebb mellékletet, hogy betekintést nyerhessenek a képviselők. Ismerteti
az összegeket. 500 E Ft-t tudott meghagyni informatikai beszerzésekre, a számítógépek
elavultak, bármikor lehetnek problémák. Mindenki keresi a pályázati lehetőségeket, szűkösen
tudják biztosítani, ennyire futja. Reméli, nem lesznek problémák.
Barabás Ferenc polgármester: Közös hivatal költségvetéséről van szó, gyakorlatilag 5
település feladatellátásában vesz részt, ahhoz ez az összeg minimális. Ami jó, külön
hozzájárulást nem kell fizetni a településeknek, ezért is lett ilyen szűkös. Szükség lenne plusz
létszámra. Jogos kritikaként fogalmazták meg a polgármesterek, sokkal gyorsabban kellene a
képviselőket bizonyos információhoz juttatni, de olyan szűkös a létszám, hogy minden perce
le van kötve a kollégáknak. Az alapvető feladatokon kívül, sok járulékos feladatot kaptak az
önkormányzatok az utóbbi időben, itt említi a közfoglalkoztatást. Minden köztisztviselőnek
plusz munkát jelent. Reméli, közösen tudnak pályázatot benyújtani, mert az informatikai
eszköztár elavult. Már körvonalazódnak bizonyos pályázati lehetőségek, közös hivatalra
fogják benyújtani, számítógép fénymásoló, fax, telefon beszerzésére, reméli a pályázati kiírás
lehetővé teszi. Tényleg kritikus a helyzet a szerverrel kapcsolatosan is, több mint egy millió
forint, bármikor meghibásodhat. Az 500 E Ft önerőként jó lesz. Bízik benne, hogy évközben
növekedni fog a költségvetés, 2015-ben volt sok probléma, de kimondhatják most már, hogy
eredményes évet zártak.

Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, elfogadják-e a közös önkormányzati hivatal 2016.
évi költségvetését, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
………………………. Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
…………. polgármester
Határidő:
azonnal és 2016. február 15. a 2016. évi költségvetési rendeletbe való
beépítésre
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és 2016. február 15. a 2016. évi költségvetési rendeletbe való
beépítésre

Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2016. (I. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
14/2016. (I. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2016. (I. 28.) számú NKt határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2016. (I. 28.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést és a beszámolót a képviselő-testületek
megkapták. Biharkeresztes bizottságai tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az anyagot,
mind az anyag mind a mögötte lévő tartalom óriási. Mindenképpen elismerését fejezte ki a
bizottság. Dicsérettel javasolják elfogadni a tájékoztatót. Felmerült bizottsági ülésen, hogy
bizony nagyon kevés létszámmal látják el ezt a hatalmas feladatot, és a munkaidő kevés arra,
hogy ezzel a kis létszámmal maradéktalanul elvégezzék, ami elő van írva. Felmerült a kérdés,
hogy túlóráért jár-e juttatás. Amire azt a választ kapták, hogy nulla forinttal fejezhető ki.
Hatalmas munka kevés emberrel, dicséretre méltó. Bizottságuk javasolja, hogy elismeréssel,
dicsérettel fogadják el a tájékoztatót.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Megtárgyalták a napirendet, hasonló
gondolatokat fogalmaztak meg. Látják, hogy nagyon alapos, nagyon részletes beszámoló, ami
mögött igen jelentőségteljes munka áll. Igen kevés ember végzi a nagy körültekintéssel és
felelősséggel járó munkát. Remélhetőleg bírni fogja a hivatali apparátus az elvégzendő
feladatok mennyiségét, ehhez kívánnak erőt és kitartást. Dicsérettel javasolják elfogadni a
tájékoztatót.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság is egyhangúlag dicsérettel
javasolja elfogadni a tájékoztatót.
Dr. Juhász Marica jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint
kötelező évente egy alkalommal a képviselő-testületet tájékoztatni. Ezt a beszámolót a
képviselők megkapták. Ahogyan a képviselő urak elmondták, nagyon nehéz volt az elmúlt év
is, nagyon sokat dolgoztak a kollégák. Ezúton szeretné megköszöni a sok munkát, amelyet a
munkaidőn kívül is a hivatalra fordítottak. A beszámoló a hagyományoknak megfelelően két
részre tagozódik. Az egyik az Önkormányzati és Hatósági Iroda beszámolója, amelyet
Irodavezető Asszony készített. Nagyon terjedelmesen, részletesen leírta azokat a feladatokat,
amelyeket az ő irodája végez el, az elmúlt év tevékenységét is hosszasan leírta. Ugyanígy
megtette a Pénzügyi Iroda Irodavezető Asszonya, leírta a Pénzügyi Iroda feladatait, milyen
tevékenységet végeztek a tavalyi évben. Az előző napirendhez kapcsolódóan elmondta a
létszámot, milyen nehezen boldogulnak, de azt gondolja, sikeresen teljesítették a tavalyi évet,
így lesz ez ebben az évben is.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az Önkormányzati és Hatósági Iroda munkájához
összefoglalásként elmondja, amint látható, ennek az irodának a feladatai közé tartozik,
minden olyan feladat, ami nem pénzügyi feladat. Kezdve a különböző intézmények
irányításával, törvényességi eljárással kapcsolatos feladatok. Ehhez az irodához tartoznak
azok az ügyintézők, akik a településeken látnak el feladatot. Az ő munkakörük is sokrétű,
amellett, hogy a munkakörükbe tartozó feladatot mind elvégzik, mindarra kötelesek, amit a
polgármesterek rájuk bíznak, hiszen ők egy személyben titkársági feladatokat is ellátnak.
Szerencsés az az önkormányzat, akinek az anyagi lehetősége megengedi, hogy
foglalkoztasson erre a feladatra egy személyt. Nagyon nagy része a munkájuknak a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Összeszámolták, hogy több mint 700
főnek kellett egyszerre a munkaügyi dokumentumait elkészíteni. A társult településeken
szintén van egy közfoglalkoztatott, aki ennek a munkának az elvégzésével foglalkozik, de az

elszámolások, mind a pénzügyi, mind a havonkénti munkateljesítési elszámolás
Biharkeresztesen történik. Másik jelentős feladat a pályázatok kezelése. Bár nagytöbbségét
nem helyben írják, nem is lenne rá megfelelő személyi kapacitás, viszont minden egyes
pályázat elkészítéséhez az adatszolgáltatást innen kell biztosítani. A folyamatban lévő és már
lezárt pályázatoknak a kezelései: elszámolás, monitoring, a lezárt pályázatokról is 5 éven
keresztül kell adatszolgáltatást végezni. A szociális és gyermekjóléti feladatokkal,
egészségügyi feladatokkal kapcsolatos ügyintézését egy fő látja el, akinek a munkaköre
osztott munkakör. Ő sincs könnyű helyzetben, ez is egy olyan terület, ami napi szintű munkát
jelent, most éppen a Biztos Kezdet Gyerekház bejegyzésével kapcsolatos feladatellátás
történik. Az NRSZH-hoz be kell jegyeztetni ezt a szolgáltatást, bár nem önálló intézmény, de
ugyanazokkal a dokumentummal rendelkeznie kell. Ő látja még el a hivatal személyzeti
munkáját is, ahol a kötelező képzések szervezése is nem kis feladatot jelent, valamint a
teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladat is a feladatkörébe tartozik. Bizonyára mindenki
előtt ismert, hogy a köztisztviselők teljesítményét évente két alkalommal értékelni kell, a
január 31-i értékelés minősítéssel is zárul. Az értékelést a jegyző és az irodavezetők végzik.
Az anyakönyvi feladatok: a megszokottakon kívül, a honosítással kapcsolatos feladatok
ellátása is az ügyintézők feladatkörébe tartozik. Biharkeresztesen 1219-en tettek esküt, mely
jelentős adminisztrációs feladattal jár. A szociális ügyintézés 2015-ben minden településen
jelentős változáson esett át. Egyes feladatok a járáshoz kerültek, de azt kell mondani, hogy a
munkásabbak a hivatalnál maradtak, pl. egy-egy környezettanulmányt továbbra is a szociális
ügyintézőknek kell elvégezni. Az ügyiratkezeléssel kapcsolatosan: a számok magukról
beszélnek, összesen 27 312 ügyirat volt a tavalyi évben. A közterület felügyelő munkájával
kapcsolatosan elmondja, hogy még a katasztrófavédelmi referensi feladatokat is ellátja
minden település tekintetében. A katasztrófavédelem napi munkát ad a hivatal számára,
különböző tervek, képzések, adatszolgáltatások, jelentések terén.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: A Pénzügyi Iroda is részletes anyagot készített, látható
milyen feladatokat kell elvégezni a gazdálkodás területén. A költségvetéstől, a zárszámadáson
keresztül, a pályázatok elszámolásáig. A biztosítva van a köztisztviselői létszám, olyan
szinten, ahogyan láthatták, közfoglalkoztatottak segítik a munkájukat. Látható, nagyon sok
jogszabály megváltozott, nincsenek automatikus könyvelések. Szeretné kiemelni, hogy
megváltozott a gazdálkodás, nagyon sok jogszabálynak kell megfelelni ahhoz, hogy állami
pénzekkel gazdálkodva, szabályosan elszámoljanak, ehhez szoros határidők vannak. Havi
pénzforgalmi jelentések, amit határidőre kell leadni. Nem csak a határidőket kell tartani,
ezeknek pontos adatszolgáltatásoknak kell lenni. Ezek még megterhelőbbek lettek a kollégák
számára. Igazán embert próbáló, hogy határidőben eleget tudjanak tenni minden
adatszolgáltatásnak, illetve pontos korrekt adatszolgáltatásaik legyenek. Komoly pénzek
visszafizetéséről lehet szó, ha nem úgy történik meg az elszámolás, a lekönyvelés, nagyon oda
kell figyelni, hogy minden munkát elvégezzenek. Minden kollégájának el fogja mondani,
hogy elismerték a munkájukat. Köszönik az elismerést. Köszöni a kollégái munkáját,
segítettek a beszámoló elkészítésében is.
Vass Mária Bojt község polgármester: Valóban nagyon sokat dolgoznak a hivatal dolgozói,
ezt naponta tapasztalhatják. A kistelepülések hivatali dolgozói munkája is igen-igen sok, nagy
mennyiségű, a szociális ügyek mellett mindenféle. Az a kérése, hogy az ő munkájukat is
ismerjék el, ha nincs lehetőség anyagi szinten, de valamilyen szinten. Segítsék elő az
ügyiratkezelésüket a vidéki ügyintézőknek, ők nem várhatnak segítséget a polgármesterektől.
Jó úton haladnak-e, jól csinálják-e a dolgukat, megerősítést, vagy segítséget adjanak
számukra. El kell fogadni a vidéki települések polgármestereinek, hogy a székhelytelepülés,
ahol együtt vannak az ügyintézők, ott előnyösebb helyzetben vannak, akár egy rendezvénynél.

A vidéki polgármestereknek többet kell utazni, ez ilyen sajátos, hogy az ügyeik el legyenek
intézve, mint aki házon belül tud intézkedni. Az a kérése, hogy biztosítsanak egy helyiséget
számukra, amikor bejönnek a polgármesterek, ha négyszemközt akarnak beszélni az
ügyintézővel, ne a folyosó sarkában kelljen leülni, kicsit ennél nagyobb tiszteletet
érdemelnek. Köszöni mindkét iroda dolgozóinak a munkáját, további jó együttműködést,
munkálkodást, jó egészséget kíván a Képviselő-testület nevében.
Dr. Juhász Marica jegyző: Ahogyan Polgármester Asszony felvetette, az elismerés ugyan úgy
vonatkozik, a közös hivatal településein dolgozó kollégákra is. Azt gondolja a két
irodavezető, ő maga is, bárki eddig is segítségükre voltak, ezután is így fog történni,
bármilyen kérés van, ezután is úgy tesznek. Olyan még nem volt, hogy a kollégák ne
segítették volna a munkájukat.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Összefoglalójában elmondta, hogy az önkormányzati
és hatósági iroda tagjai ők is. Köszönik a dicséretet, amit itt szóban elmondtak, ez
természetesen rájuk is vonatkozik, miután ennek a hivatalnak és irodának a dolgozói. Az
ügyiratkezeléssel kapcsolatosan, az iktatásban közreműködő ügyintéző minden esetben
segítséget nyújt az iktatási feladatokhoz, sőt az informatikus is minden olyan esetben felhívja
külön a kinti ügyintéző figyelmét, mit hogyan is kell ellátni. Aljegyző Úrral pedig szinte, azt
kell mondani 5-10-szer naponta telefonos kapcsolatban vannak, segítséget kérve és
természetesen megadva.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A bojti ügyintézőnek mindig felhívja a figyelmét, hogy jó vagy
rossz úton tart-e, e-mailen és telefonon is tartja a kapcsolatot, nemcsak vele, hanem
valamennyi vidéken tevékenykedő dolgozóval. Valamennyi esetben, ha nem is személyesen,
általa valaki, mindenkor segítségére vannak, a jövőben is így lesz.
Barabás Ferenc polgármester: A maga részéről még a kifejezést sem szereti, nem is szokta
használni, hogy vidék, mindig azt mondja társtelepülések. Természetesen vannak nehézségek,
azt gondolja, hogy az 5-6 km-es távolság leküzdhető. Külön irodával kapcsolatosan, hirtelen
nem tud mit mondani. Fontos volt valamennyiük számára, hogy járási kirendeltség legyen
Biharkeresztesen, ne kelljen a lakosságnak különböző ügyek intézése miatt Berettyóújfaluba
elutazni, ezért adtak helyiséget. Kéri Jegyző Asszonyt keressen megoldást, egy helyet,
elfogadja, hogy nem túl jó dolog, hogy a polgármester kollégák a folyosón várakoznak.
A tájékoztatóval kapcsolatosan nem akarja ismételgetni, ami bizottsági üléseken elhangzott.
Csak megerősíti, higgyék el, rengeteg feladatuk van a köztisztviselőknek, a járás vitt el
feladatokat, de ami személyes ügyintézést jelent, azok itt maradtak. Emberekkel foglalkoznak
mindegyik településen, sokat várnak a polgármesterektől, sokszor többet, mint amennyi
hatáskörrel rendelkeznek, ez igaz az ügyintézőkre is. Vettek el feladatokat, de megkapták
helyette a közfoglalkoztatást, ezek az emberek segítséget várnak. A pénzügy esetében, ahogy
a szoftverek változnak, azt a gyorsaságot követni nem lehet. Jó példa volt a kincstár január
havi bérutalása, vagy az önkormányzatok kiegészítő támogatásának utalása. Egyetért azzal,
hogy dicséretet érdemel minden köztisztviselő, mindenképpen beleértve azokat is, akik a
társtelepüléseken dolgoznak. Jó lenne anyagilag is honorálni azt a sok túlmunkát, amit
végeznek. Nem 8 órát dolgoznak a kollégák. Köszöni a munkájukat. Kitartást kíván, mert
mindig jobb lesz, mindenütt jobb lesz.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
………………………..Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján

előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal

2015-ben

végzett

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e a
tájékoztató dicsérettel való elfogadásával, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
………………………..Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a
szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2016. (I. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f)
pontja alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2016. (I. 28.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2016. (I. 28.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a
szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2016. (I. 28.) számú NKt határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f)
pontja alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2016. (I. 28.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testületek együttes ülését
bezárta
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.
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