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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 24-én –
csütörtök – du. 15 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás helyi képviselők
Varga Ernő cigány kisebbségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Árgyelán Andrea
Dr. Nagy Csaba

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Zsilinyi László helyi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának
kérelméhez
2. Előterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
feladatellátását
szolgáló
ingatlanok
tulajdonjogának
visszaigényléséhez
3. Tájékoztató előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízásának lejáratáról
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4. Előterjesztés „Magyar-román határmenti befektetés-ösztönzési együttműködés”
című pályázat beadására
5. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatba és tagiskoláiba történő beiratkozás idejéről
6. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint tagóvodái beiratkozási
idejéről
7. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
8. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezéséhez
9. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának
kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Elindult az a
folyamat, amire régóta várnak.
Árgyelán Andrea jegyző: A korábbi határozat kiegészült, fel van tüntetve minden helyrajzi
számhoz a felhasználási cél, és a jogszabályi rendelkezés. A Kormány fog dönteni a
kérelemről, nem a Vagyonkezelő Zrt.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresésére, miszerint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján kérelmezze a magyar állam tulajdonában lévő
alábbi ingatlanok Biharkeresztes Város Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonába
adását:
1.) biharkeresztesi 728 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 4110 Biharkeresztes, Kölcsey
út 9. szám alatt található ingatlan. Az ingatlanra a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság jogosult javára vagyonkezelői jog van bejegyezve.
Felhasználási cél:
szociális célú lakások és védőnői szolgálat helyiségének
kialakítása
Segítendő feladat:
lakásgazdálkodás, egészségügyi, szociális ellátás
Jogszabályi rendelkezés:
1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdés
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2.) biharkeresztesi 953 hrsz. alatt felvett, irodaház művelési ágú, 533 nm
alapterületű, ténylegesen, 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 41. szám alatt található
ingatlan. Az ingatlanra a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága jogosult javára kezelői jog van bejegyezve, továbbá az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjog bejegyzése iránti kérelme 30173/2010.
széljegyszám alatt folyamatban van.
Felhasználási cél:
szociális célú lakások kialakítása
Segítendő feladat:
lakásgazdálkodás, szociális ellátás
Jogszabályi rendelkezés:
1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdés
3.) biharkeresztesi 467 hrsz. alatt felvett, lakóház udvar művelési ágú, 775 nm
alapterületű, ténylegesen, 4110 Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 3. szám alatt található
ingatlan. Az ingatlanra a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága jogosult javára vagyonkezelői jog van bejegyezve.
Felhasználási cél:
szociális ellátást nyújtó intézményekhez szükséges
irodaépület kialakítása
Segítendő feladat:
szociális ellátás
Jogszabályi rendelkezés:
1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdés
4.) biharkeresztesi 743 hrsz. alatt felvett, „lakóház udvar” művelési ágú, 2223 nm
alapterületű, ténylegesen, 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 32. szám alatt található
ingatlan. Az ingatlanra a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága jogosult javára kezelői jog van bejegyezve.
Felhasználási cél:
szociális ellátást nyújtó intézmény (fogyatékos és
demens személyek nappali intézménye vagy gyermekek
és családok átmeneti gondozását biztosító intézmény)
kialakítása
Segítendő feladat:
szociális ellátás
Jogszabályi rendelkezés:
1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdés
5.) biharkeresztesi 744 hrsz. alatt felvett, „lakóház udvar” művelési ágú, 1729 nm
alapterületű, ténylegesen, 4110 Biharkeresztes, Kölcsey u. 19. szám alatt található
ingatlan. Az ingatlanra a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága jogosult javára kezelői jog van bejegyezve.
Felhasználási cél:
szociális célú lakások kialakítása
Segítendő feladat:
lakásgazdálkodás, szociális ellátás
Jogszabályi rendelkezés:
1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdés
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a tulajdonba
adás kapcsán felmerülő költségeket vállalja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 28.
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2. Előterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
feladatellátását
szolgáló
ingatlanok
tulajdonjogának
visszaigényléséhez
Barabás Ferenc polgármester: Ahogyan az előterjesztésben olvasható, folynak a tárgyalások a
megyei önkormányzattal, az intézmény visszaadásával kapcsolatosan. Készül egy időrendi
beosztást is tartalmazó tervezet az átadással kapcsolatosan. Felvetődött problémaként a
tulajdonjoggal kapcsolatos kérdés. Picit bonyolultabb a helyzet, mint gondolták, csak részben
volt ingyenes az átadás 2000-ben a Táncsics utcai ingatlannal kapcsolatosan. Nem látja
jelentőségét a tulajdonjognak, amennyiben határozatlan időre használatba adják, a
karbantartáshoz hozzá kell járulniuk. Sürgető feladat lenne a gimnáziumnál a hőszigetelés és a
fűtéskorszerűsítés.
Nagy Barnabás képviselő: A Táncsics utcán az üvegház helyrajzi száma 507/2-es, amikor az
egyház tulajdonába került a volt kollégium, akkor lett megosztva az ingatlan. Van egy lakás
is, melynek a helyrajzi száma az 506-os.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az alapító okiratban az 506-os, és a 204-es hrsz- ú
ingatlan szerepel, azon kívül más nem. Az alapszerződést 1992-1993 körül írták alá. Az
adásvételre 2000-ben került sor.
Barabás Ferenc polgármester: Az üvegháznak kiszolgáló helyiségei nincsenek. Az 507/2 hrszot is fel kell tüntetni a határozatban. Hosszú távú helyett a határozatlan idejű kifejezést
szerepeltessék. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a kiegészített határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium feladatellátását
szolgáló 204-es, 506-os és 507/2-es hrsz-ú ingatlanokat a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat térítésmentesen adja át Biharkeresztes Város Önkormányzat
tulajdonába.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy abban az
esetben sem áll el a fenntartói jog visszavételére irányuló szándékától, ha a HajdúBihar Megyei Önkormányzat a határozatlan időre szóló térítésmentes használatba
adásról dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 24.

3. Tájékoztató előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízásának lejáratáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Ügyvezető igazgató
úrnak lejár a megbízatása. Javasolja, újabb egy évre hosszabbítsák meg azt, ugyan azon
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feltételekkel. Megbeszélte Dr. Zsadányi Zsolttal, elvállalja még egy évig a megbízatást. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Dr. Zsadányi Zsolt megválasztásával.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását elfogadja. A cég
ügyvezetői posztjára Dr. Zsadányi Zsolt -ot választja meg, 2011. március 1. napjától
2012. február 29. napjáig egy év időtartamra, egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert a jogviszony betöltésével kapcsolatos szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 28.

4. Előterjesztés „Magyar-román határmenti befektetés-ösztönzési együttműködés”
című pályázat beadására
Barabás Ferenc polgármester: Pályázatot kívánnak benyújtani, az előterjesztésben olvasható
feltételekkel. A megfogalmazott célokkal egyetértenek, Biharkeresztesnek nagy szüksége van
munkahelyekre, mindent el kell követni annak érdekében. Ezzel is a munkahelyteremtést
céloznák meg, befektetőket próbálnak ide csábítani. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program kereteiben meghirdetett 2.1 Határon
átnyúló üzleti együttműködés támogatása prioritási tengelyre, „Magyar-román
határmenti befektetés-ösztönzési együttműködés” címmel.
Projekt összköltségvetése: 87.799,5 €
Biharkeresztes Város Önkormányzatára eső
támogatási összeg: 17 073,33 €
önerő összege: 917,53 €
A képviselő-testület a 917,53 € önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2011.
évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatba és tagiskoláiba történő beiratkozás idejéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az általános iskola levélben kereste meg az
önkormányzatot, hogy április 4. és április 8. között kívánják meghatározni a beiratkozás
idejét, reggel 8 órától 16 óráig történhet a beiratkozás. Miután 30 nappal előtte tájékoztatási
kötelezettsége van az intézménynek a szülők irányába, ezért a képviselő-testület elé került a
mai ülésen az előterjesztés. Ugyan ezen időpontban kívánja az óvoda is a beiratkozását
megvalósítani.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
55/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba és tagiskoláiba történő beiratkozás
idejét 2011. április 4. – április 8. közt határozza meg.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az iskolai beiratkozás idejét, módját az
intézményben szokásos formában hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 24.

6. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint tagóvodái beiratkozási
idejéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az óvoda is kérte a beiratkozás idejének
meghatározását, egyeztetve van az iskola és az óvoda beiratkozása, hogy ugyan arra az
időszakra essen.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodába és
tagóvodáiba történő beiratkozás idejét 2011. április 4. – április 8. közt határozza meg.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás idejét, módját az
intézményben szokásos formában hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 24.

7. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Megkereste a mentőszolgálat, beszélt már róla a képviselőknek,
hogy fejlesztéseket szeretnének megvalósítani országos szinten, az ő lehetőségeik is szűkösek,
ezért létrehozták az alapítványt. Tulajdonképpen az eszközöket egymillió forint összegben át
is adták a biharkeresztesi mentőállomásra, az alapítvány elnökének elmondása szerint további
eszközöket is szeretnének eljuttatni. Javasolja 60 E Ft összegű támogatást nyújtson a
képviselő-testület. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
57/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelmét támogatja, részükre a 2011. évi költségvetés terhére 60.000,- Ft
támogatást nyújt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011.március 31.

8. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezéséhez
Barabás Ferenc polgármester: Húzódik régóta a konyhák átszervezésének problémája. A
körjegyzőség települései esetében javasolták, hogy zárják be a konyhát, Bojt vállalkozik erre.
Told és Ártánd megpróbálja tovább működtetni. Borzasztóan magas a rezsiköltség. Az
előterjesztésben olvasható Bojt képviselő-testületének kezdeményezése.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A szolgáltatást vásárolják meg az iskola és az óvoda
részére a Sörpark Kft-től.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
58/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Tagiskolája, Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Bojti Tagóvodája részére 2011. március 1. napjától 2011.
december 31. napjáig az étkeztetési szolgáltatást a Sörpark Kft-től megvásárolt
étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó (4031 Debrecen, Vármegyeháza utca 1. szám)
szerződés útján biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés elkészítésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 28.

9. Különfélék
9.1. Előterjesztés a „B+CS” Kft.-vel való megbízási szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztés kapcsolódik a közösségi közlekedési
pályázathoz. A kiviteli tervek elkészítésére a „B+CS” Kft. adta a legolcsóbb ajánlatot. A 95
%-os támogatottság erre a feladatra is vonatkozik. Az első terveket is ők készítették.
Árgyelán Andrea jegyző: Módosító javaslata, hogy ne a kibocsátott kötvény terhére, hanem az
önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére biztosítsa az önerőt.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az elhangzott
módosítással.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító
javaslattal egyetértett.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a módosított
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
59/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ”B+CS” Kft.-t
(4002 Debrecen, Tormay Béla u. 59/B.) az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0006 pályázati
azonosítóval ellátott konstrukció keretében „Biharkeresztes Város és a környező
települések közösségi közlekedésének fejlesztése” elnevezésű jóváhagyott projekt
építészeti kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével.
Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó 450.000.- Ft. megbízási díj illeti meg, melynek
95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez

9

5%-ot, azaz bruttó 22.500.- Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a”B+CS” Kft.-vel való megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 28.

9.2. Előterjesztés a CSI-RI ’97 Bt.-vel való megbízási szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Szintén a közösségi
közlekedés pályázathoz tartozik. Az állomással szemben kerül sor útépítésre, ez a
legkedvezőbb árajánlat, javasolja, hogy a rendelkezésükre álló felhalmozási forrásokból
biztosítsák az önerőt. Ki lesz alakítva a buszforduló, az épület a vasútállomással szemben
lesz, előtte le lesz bitumenezve. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal, azzal a módosítással, hogy az önerőt a felhalmozási tartalék terhére biztosítsák.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
60/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a CSI-RI ’97
Tervező és Szolgáltató Bt. (4225 Debrecen-Józsa, Csárdás u. 32.) az ÉAOP-3.1.4/B09-2010-0006 pályázati azonosítóval ellátott konstrukció keretében „Biharkeresztes
Város és a környező települések közösségi közlekedésének fejlesztése” elnevezésű
jóváhagyott projekt utas kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével.
Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó 187.500.- Ft. megbízási díj illeti meg, melynek
95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez
5%-ot, azaz bruttó 9.375.- Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a CSI-RI ’97 Tervező és Szolgáltató Bt.-vel való
megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 28.

9.3. Előterjesztés az UNITERV-BER Tervező és Beruházó Bt.-vel való megbízási
szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az egészségház
felújításával kapcsolatosan március 1-jével megkezdődik a beruházás. A műszaki ellenőrt
meg kell bízni. Az UNITERV-BER Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, szintén 95 %-os
támogatottságú. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal,
azzal a módosítással, hogy az önerőt a felhalmozási tartalék terhére biztosítsák.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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61/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az UNITERV-BER
Tervező és Beruházó Bt.-t (4026 Debrecen, Mester u. 1.) az ÉAOP-4.1.2/D-09-20100015 „Egészségház felújítása, korszerűsítése” elnevezésű jóváhagyott projektek
műszaki ellenőri tevékenységének végzésével.
Fenti tevékenység elvégzéséért bruttó 375.000.- Ft. megbízási díj illeti meg, melynek
95%-a a projekt keretében elszámolható vissza nem térítendő támogatás és melyhez
5%-ot, azaz bruttó 18.750.- Ft-ot Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az UNITERV-BER Tervező és Beruházó Bt.-vel való
megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 28.

Barabás Ferenc polgármester a Biharkeresztes Város Önkormányzat tulajdonában álló
vállalkozás és a Debreceni Vízmű Zrt. közötti engedményezési szerződésről szóló előterjesztés
idejére zárt ülést rendel el.
Zárt ülést követően.
9.4. Szóbeli előterjesztés az Iskolatej programról
Barabás Ferenc polgármester: Felkéri az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetőjét, adjon
tájékoztatást a napirenddel kapcsolatosan.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Korábban együttműködési megállapodást kötöttek a
„COOL Tej az Iskoláknak” Alapítvánnyal. Az együttműködési megállapodás nem léphetett
hatályba, mivel a 8. pontban szereplő kitétel nem teljesült. Másik lehetőség kínálkozott.
Megkereste az önkormányzatot Török Károly esztári tejtermelő és szállító, ugyanis a rendelet
módosítása részükre kedvezően történt. Az általános iskoláskorú gyerekek számára naponta 2
dl 2,8 %-os zsírtalmú poharas kiszerelésű iskolatejet és kakaós tejet biztosítana, a támogatási
összegért, 2 dl 55,20 Ft. Korábban az ÁFA-t az önkormányzatnak kellett megfizetni. Ezért az
összegért naponta biztosítaná és szállítaná az iskolatejet az iskolások részére, természetesen a
tagintézményekbe is. Március 1. – április 30. időszakra lehet támogatást igényelni, napokon
belül megtörténhetne a tejszállítás. A képviselő-testületnek arról kellene döntést hozni, hogy
bekapcsolódnak-e az iskolatej programba, mely az önkormányzat részéről önerőt nem
igényel.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy tejtermelő-szállító útján bekapcsolódjanak az iskolatej programba,
felhatalmazzák-e a szállítási szerződés megkötésére.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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63/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tejtermelő-szállító útján
bekapcsolódik a 2011. évi iskolatej programba. A programban való részvétel önerőt nem
igényel.
A képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szállítási szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 24. és folyamatos

9.5. Szóbeli előterjesztés pályázatban való csatlakozásra
Barabás Ferenc polgármester: A mai nap folyamán a Nagyváradi Metropolisz képviselői
keresték meg az önkormányzatot, közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos pályázatot
szeretnének Debrecen várossal közösen benyújtani. Felmérnék az igényeket, közvetlen
buszjáratok indulnának a két város között, amelyek Biharkeresztesen haladnának keresztül.
Kidolgozzák a rendszeres buszjárat indításának lehetőségét. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy az önkormányzat részt vegyen a pályázatban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2011. (II. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, és aktívan részt
vesz a Nagyváradi Metropolisz Övezet – Debrecen város közös pályázatában, melynek
célja Debrecen – Biharkeresztes – Nagyvárad útvonalon tömegközlekedés biztosítása.
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2011. február 24.

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

Barabás Ferenc
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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