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Ártánd
18/2013. (III. 21.) ÁKt határozat

Bojt
30/2013. (III. 21.) BKt határozat

Nagykereki
22/2013. (III. 21.) önkormányzati
határozat

Told
17/2013. (III. 21.) TKt határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestületei 2013. március 21-én – kedd – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Termében megtartott együttes nyilvános ülésről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselő
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Hatósági irodavezető
Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Róbert helyi képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Vass Mária polgármester
Reikli Ferencné alpolgármester
Pető Miklós, Rácz Emil Zsigmond helyi képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Kovács Imre, Nagy Károly helyi képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Karácsony Gyula helyi képviselő
Igazoltan távol:
Nagy Barnabás biharkeresztesi képviselő
Varga Gézáné ártándi képviselő

Bazsó Sándor bojti képviselő
Berei Zsoltné, Czeglédi Vince, Kovács Miklós Nagykereki képviselők
Nagy János, Varga László toldi képviselők

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 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 4 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.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási megállapodás módosításának
elfogadására
2. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Bojt Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási megállapodás módosításának
elfogadására
2. Különfélék
Tárgyalt napirend pont:

1. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási megállapodás módosításának
elfogadására
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Az előterjesztést a képviselő-testületek
megkapták. Nagyon fontos döntést kell hozniuk a testületeknek.
Kubinyiné Szilágyi Mária Önkormányzati és Hatósági irodavezető: Ismerteti a megállapodás
változásait.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett a
képviselők részéről, kéri, a Képviselő-testületeket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:

………

Önkormányzat

Képviselő-testülete

az Óvodai
Megállapodását, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Társulás

módosított

Társulási

…….. 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.
18/2013. (III. 21.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosított
Társulási Megállapodását, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Bojt Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban,
4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
30/2013. (III. 21.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosított Társulási
Megállapodását, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Vass Mária polgármester
azonnal

Nagykereki Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
22/2013. (III. 21.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosított
Társulási Megállapodását, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Told Község Képviselő-testület 3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban,
3 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2013. (III. 21.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosított Társulási
Megállapodását, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
49/2013. (III. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosított
Társulási Megállapodását, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a
18/2013. (III. 21.) számú ÁKt,
30/2013. (III. 21) számú BKt,
22/2013. (III. 21.) számú önkormányzati,
17/2013. (III. 21.) számú TKt,
49/2013. (III. 21.) számú BVKt határozathoz:

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 16.§-ában foglaltak nak megfelelően megállapodnak abban, hogy
önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös
előnyök és az arányos teherviselés alapján
„Óvodai Társulás”
elnevezéssel, 2012. november 16-ai hatállyal, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulást ( a továbbiakban: Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy
•

Biztosítsák az érintett lakosság számára az óvodai nevelés magasabb szakmai
színvonalon történő, hatékonyabb ellátását intézmény közös fenntartásával.

1. A Társulás székhelye: Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
2. A Társulás tagjai, képviselője, székhelye, lakosságszáma (KSH 2012.01.01.):
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
képviseli: Barabás Ferenc polgármester
székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57.;
lakosságszáma: 4168
2. Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
képviseli: Benkő Sándor polgármester
székhelye: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.;
lakosságszáma: 539
3. Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
képviseli: Vass Mária polgármester
székhelye: 4114 Bojt, Ady E. u. 5.;
lakosságszáma: 564
4. Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
képviseli: Zilai Károly polgármester
4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.;
lakosságszáma: 1290
5. Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
képviseli: Béres Barnabás polgármester
4117 Told, Kossuth u. 4.
lakosságszáma: 356
3. A Társulás működési területe:
A társult önkormányzatok közigazgatási területe.
4. A társulás jogállása:
A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Működésének megkezdése
napjától a Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógia Szakszolgálati
Intézményi Társulás jogutódja. A jogutód társulás elnevezése Óvodai Társulásra
változik. A jogutód társulásnak Berekböszörmény Község Önkormányzata nem tagja,
mert a társulás által biztosított szolgáltatás feladatainak ellátásában nem vesz részt. A
gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatala látja el.
4. A Társulás bélyegzője:
körbélyegző, a társulás nevének és székhelyének feltüntetésével
fejbélyegző: a Társulás nevének és a székhely címének feltüntetésével

6. A társulási megállapodás időtartama:
A megállapodás határozatlan időre szól
7. A Társulásra átruházott feladat és hatáskörök:
óvodai nevelés biztosítása,
bölcsődei ellátás biztosítása intézmény közös fenntartásával
8. A feladatellátás módja
A Társulás a 7. pontban meghatározott feladatok ellátásáról költségvetési szerv
fenntartásával gondoskodik. A Társulás a jogelőd társulástól, az általa biztosított
közoktatási feladatok (az általános iskolai oktatás és nevelés, valamint a pedagógiai
szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a
nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés) állami fenntartásba
kerülése miatt, csak az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás feladatait veszi át.
A közösen fenntartott költségvetési szerv
neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
székhelye: 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.
Az intézmény szakmai irányítási, pénzügyi és gazdálkodási feladatait külön
megállapodás szerint Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el
9. A Társulás szervezete
a) A Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntését ülésén
határozattal hozza.
A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A Társulási Tanács
tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetén a
polgármestert az alpolgármester helyettesíti.
A Társulási Tanács tagjai településenként egy szavazattal rendelkeznek.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele – 3 tagjelen van.
A határozati javaslat elfogadásához az szükséges, hogy a jelen levő több mint fele
igennel szavazzon.
A társulásban résztvevő képviselő - testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges
- a megállapodás
- jóváhagyásához
- módosításához
- megszüntetéséhez
- csatlakozáshoz
- felmondáshoz
b) Az elnök:
A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ.

Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, irányítja
a társulás munkáját.
Az elnököt akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megválasztott
elnökhelyettes helyettesíti.
a) A Társulási Tanács ülései:
A Társulási Tanács alakuló és rendes ülést tart.
Az ülést össze kell hívni a társulási megállapodásban meghatározott időpontban,
valamint a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára.
- Az alakuló ülés
A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely szerinti település önkormányzatának
polgármester hívja össze és vezeti.
- Rendes ülés
A Társulási Tanács negyedévente, illetve szükség szerint ülést tart. A Társulási Tanács
üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmazni kell:
- az ülés helyét, időpontját
- a megjelent tagok nevét, meghívottak nevét
- a tárgyalt napirendi pontokat
- a tanácskozás lényegét
- a szavazás számszerű eredményét
- a hozott döntéseket
- az ülés bezárásának idejét.
A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá.
A Társulási Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal és tag önkormányzatok polgármesterei részére.
10. A Társulás tagjainak jogai és kötelességei
A Társulás tagjainak jogai:
- a Társulás tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásban, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a Társulás
szervezetének kialakításában.
- Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit
- Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben
- Jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével betekinthet a Társulás
dokumentumaiba, irataiba
A Társulás tagjainak kötelességei:
- A társulási megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltak betartása
- Részt venni a Társulás ülésein, annak munkájában, a társulási célok és feladatok
közös megvalósításában
- A Társulás határozatainak végrehajtása
A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és
információszolgáltatás
- Befizetési kötelezettségek teljesítése

- Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
11. A költségek viselésének mértéke és teljesítésének feltételei:
a) A Társulás működésének költségeihez a Társulás tagjai hozzájárulnak.
A hozzájárulás a Társulás által fenntartott intézmény személyi kiadásaihoz
szükséges – állami költségvetési támogatással nem fedezett - költségeket,
valamint 1 fő köztisztviselő éves munkabérének és járulékainak településekre
osztott összegét tartalmazza. Az 1 fő köztisztviselő bérét a társulás tagjai
óvodai gyermeklétszám arányosan kötelesek megfizetni.
Az éves hozzájárulás összegének 1/12 –ed részét a Társulás tagjai minden
hónap 10. napjáig átutalják a Társulás 12042809-01381525-00100008 számú
számlájára. A Társulási Tanács a hozzájárulás mértékét a Társulás
költségvetésében évente határozza meg.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve
késedelembe esett önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás - ha az
általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül
kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali
beszedési megbízást nyújt be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más
inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében
aláírásra jogosult személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be
a számlavezető pénzintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a számlavezető
pénzintézetet a Társulás által benyújtott beszedési megbízás teljesítésére. A
tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a számlavezető pénzintézetük
felé 2012. december 15. napjáig kötelesek benyújtani.
Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre úgy a követelés
behajtását a Társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel
szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk.-ban
meghatározott kamat kerül felszámolásra.
b) A Társulás számlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás Elnöke,
távollétében vagy akadályoztatása esetén az elnök által írásban felhatalmazott
helyettese gyakorolja. Az ellenjegyzés jogát a Társulási Tanács által
meghatalmazott személy gyakorolja.
12. A Társulás gazdálkodása:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A Társulás költségvetését és beszámolóját a Társulási Tanács
határozza meg.

A gazdálkodás forrásai:
-

A közszolgáltatási feladatellátás forrása: központi állami költségvetési
normatív hozzájárulás, önkormányzati költségvetési hozzájárulás.

-

A normatíva igénylésekor a tárgyévet megelőző év október 1-jei statisztikai
adatok az irányadók.

13. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése:
A Társulás elnöke a Társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szerint gondoskodik. Az
elnök a zárszámadást követő 30 napon belül a társulásban résztvevő képviselőtestületeket írásban tájékoztatja a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulási cél megvalósításáról.
14. A Társulás vagyona:
A Társulásnak vagyona nem keletkezik.
A Társulás feladatellátásához szükséges vagyont az alapító önkormányzatok
biztosítják.
A feladatellátáshoz biztosított, részletes leltár szerint a Társulás részére
térítésmentesen használatba adott ingó és ingatlan vagyontárgyakat az adott
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani.
Az ingyenesen használatba adott ingatlanon található épület/épületrész/iroda
üzemeltetésével kapcsolatos költségeket az ingatlantulajdonos települési
önkormányzat viseli.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás részére ingyenes használatba adott ingó és
ingatlan vagyont hiánytalanul visszaadja a tulajdonos önkormányzat részére.
A Társulás a részére ingyenes használatra átadott vagyont használhatja, hasznait
szedheti, az általa fenntartott intézmény részére további használatra átadhatja.
A Társulás által fenntartott intézmény az ingyenes használatra kapott vagyont a jó
gazda gondosságával használhatja, hasznait szedheti. A vagyon bérbeadása a Társulás
elnökének hozzájárulásával történhet, a befolyó bérleti díj az intézményt illeti meg.
15. A Társuláshoz való csatlakozás

A Társuláshoz a Társulással földrajzilag határos területen működő önkormányzatok
csatlakozhatnak.
A Társuláshoz való csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó
önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel hozott határozata szükséges,
amelyben rögzítést nyer, hogy a képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait, a
feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja és a
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A csatlakozásról szóló döntést a Képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban
köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni.
A csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei
minősített többséggel hozott határozattal döntenek.

16. A Társulás, a tagsági jogviszony megszűnése
A jelen Megállapodás megszűnik:
- jogutód társulás létrehozásával,
- a tagok közös megegyezésével
- amennyiben a tagok száma felmondás folytán egyre csökken
- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül
- a bíróság jogerős döntése alapján
A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatának napján szűnik meg.
A Társulási Megállapodás felmondása:
A Társulási Megállapodást tagok részéről felmondani a naptári év utolsó napjával –
december 31. hatállyal - lehet, melyről szóló, minősített többségű képviselő-testületi
döntést 3 hónappal korábban kell meghozni és a társult tagokkal közölni.
Az év közbeni felmondás kizárólag a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
minősített többséggel – a felmondás megküldésétől számított 60 napon belül –
meghozott, hozzájárulást tartalmazó igenlő döntése esetén gyakorolható, s válik
hatályossá.
A Társulásból való kizárás:
A Társulás tagjainak több mint fele 4 képviselő-testület, minősített többséggel hozott
határozattal a naptári év utolsó napjával- december 31-ei hatállyal – fontos okból
kizárhatja azt a tagönkormányzatot, amely jelen megállapodásban foglalt

kötelezettségének ismételt – a Társulási Tanács írásbeli – felhívásra a megadott
határidőre nem tesz eleget.
Ilyen fontos oknak minősül, ha
- a Társulás működéséhez évenkénti költségvetésében meghatározott költségeket nem
biztosítja
- a képviselő-testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének
nem tesz eleget.
Társulás megszűnése:
A Társulás megszűnése, illetve taggal való elszámolás esetén a Társulás tagjai a
társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása és a pénzügyi hozzájárulás
alapján történik.
A költségek elszámolását a Társulás a megszűnését követő hónap 15. napjáig kell
elkészíteni és megküldeni.
Az elszámolást Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala küldi meg a Társulásban
résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról
a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
A jelen Megállapodás felmondása és megszűnésekor a Felek kötelesek elszámolni
egymással.

17. Vegyes rendelkezések
A Társulás tagjai 2013. június 30. napjáig jelen társulási megállapodást a 2013. évben
hatályba lépő jogszabályoknak való megfeleltetés céljából felülvizsgálják, és szükség
esetén módosítják.
Jelen Megállapodás 2012. november 16. napján lép hatályba, de működését 2013.
január 1. napjától kezdi el.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni.

Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre. A jogvita eldöntésére a Hajdú – Bihar Megyei Bíróságot jelölik ki.
A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően- a társult önkormányzatok képviselő-testületei nevében a polgármesterek
akaratukkal mindenben egyezően, saját kezű aláírással látják el.
Biharkeresztes, 2013. március 21.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester
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polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Zilai Károly
polgármester

2. Különfélék
Felvetések, kérdések
Zilai Károly Nagykereki Község polgármestere: Virág Attila a Sörpark Kft ügyvezetője
megkereste árváltozás miatt. Tudnak-e róla?
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Biharkeresztesnek hosszútávú szerződése van
a Kft-vel. Közbeszerzés során 5 évre szóló szerződést kötöttek, melyben a mindenkori
infláció mértékének megfelelő áremelés szerepel. Idén sikerült 2,8 %-os áremelésben
megállapodniuk. Őt is megkereste Virág Attila a nyári étkeztetéssel kapcsolatosan. Reméli
lesz pályázat, bizonyára minden önkormányzat pályázni fog.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta.
kmft.
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