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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 24-én –
csütörtök – du. 14 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó
termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – kisebbségi szószóló
Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Boros Beáta intézményvezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag, intézményvezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Sándor Péter polgárőr
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
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4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 2.
számú módosítására
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági jelentésének elfogadására
6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolójára
7. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kollégiumi intézményegysége
módosított házirendjének jóváhagyására
8. Előterjesztés a közérdekű védekezéshez történő gazdálkodó szervezet kiválasztására
9. Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tulajdonában álló Kossuth utcai ingatlanon
található épületek önálló ingatlanként történő feltüntetéséről és földhasználati jog
alapításáról
10. Különfélék
Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, tegyék fel
estleges kérdéseiket, azzal kapcsolatosan.
Zsilinyi László képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 3. pontjával kapcsolatosan
kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Az autóbusz-forduló megépítéséhez szigorú feltételt szabtak,
azzal kapcsolatosan folytatott megbeszélést a Közlekedési Felügyelet munkatársaival. A Béke
utcai csatlakozásnál a burkolat maradni fog, más módon lesz szabályozva a közlekedés.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti jelentés 6-os pontjával
kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A közoktatási fórumon érdemi információhoz nem jutottak, a
köznevelési törvényt ismertették, igazából nem volt fórum jellege.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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131/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 24.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót írásban kapták meg a
képviselők. Többször beszéltek már róla, amíg az ÖNHIKI elbírálása nem történik meg,
nehéz helyzetben lesznek az intézmények és az önkormányzat. A 60 napos fizetési határidőket
tudják tartani, nem fordult elő, hogy közszolgáltatók kikapcsolták volna a szolgáltatást. Amint
könyvvizsgáló úr elmondta, bizony szoros gazdálkodást kell végrehajtani, de ezt tartják is.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
132/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2012. május 24-én
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 24.

3. Előterjesztés a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, kéri, mondják
el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
kicsit furcsállották ezt a rendelkezést, de elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjsztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a rendelettervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13)
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága; Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 15. §
(5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a
15. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és
Egészségügyi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság; a 15. § (5) bekezdés d)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. §

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2005. (IX.02.) önkormányzati
rendelet 19. §-a hatályát veszti.

2. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 2/2007. (II.01.) önkormányzati rendelet 17. §-a hatályát veszti.

3. §

A közterületek tisztántartásáról szóló 3/2007. (II.01.) önkormányzati rendelet 11.
§-a hatályát veszti.

4. §

Az avar- és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2007. (X.31.) önkormányzati
rendelet 7. §-a hatályát veszti.

5. §

Az állattartásról szóló 26/2008. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 10. §-a hatályát
veszti.

6. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2009. (X. 29.) önkormányzati
rendelet 20. §-a hatályát veszti.
5

7. §

A rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 25. napján.
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének 2. számú módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a közbeszerzési terv módosítását.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke: A szociális bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
közbeszerzési terv módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
közbeszerzési terv 2. számú módosításával.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
133/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi közbeszerzési
tervét 2. alkalommal módosítja oly módon, hogy abban a „Mezőgazdasági projekt
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eszközbeszerzések 2” tárgyban, I. termékcsoportra (növénytermesztés) kiírandó
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást, valamint
„Napelemes rendszer telepítése” feltételes közbeszerzést a melléklet szerint
szerepelteti.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25.
Melléklet a133 /2012. (V. 24.) számú BVKt határozathoz:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
2. számú módosítása

Intézmény: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
II.
1. Tervezett közbeszerzés:
Tárgya

Típusa

Mezőgazdasági projekt
eszközbeszerzések 2

Árubeszerzés

Becsült értéke
(nettó)

Eljárás típusa

14 148 929 Ft.

hirdetmény
közzététele
nélküli,
tárgyalásos

2. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb
támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról
szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
Önrész

Mérték
100
0

%
%
%

3. A tervezett közbeszerzési eljárást lebonyolító Közbeszerző (polgármesteri hivatal v. külső
szerv):
Név
TRIAL-G Kft.

Cím
4031 Debrecen,
Derék u. 83. 4/12.

4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele (Kbt. 9. §): igen/nem
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5. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………….…………………………………………………
…………………………………….

III.
1. Tervezett közbeszerzés:
Tárgya

Típusa
Építési
beruházás

Napelemes rendszer telepítése

Becsült értéke
(nettó)

Eljárás típusa

78 000 000 Ft.

hirdetmény
közzététele
nélküli,
tárgyalásos

2. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb
támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás
ÚSZT
Önrész

Mérték
85
%
15
%
%

3. A tervezett közbeszerzési eljárást lebonyolító Közbeszerző (polgármesteri hivatal v. külső
szerv):
Név
Bákonyi Ügyvédi Iroda

Cím
4028 Debrecen,
Ajtó u. 25.

4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele (Kbt. 9. §): igen/nem
5. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………….…………………………………………………
…………………………………….
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Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző

……………………………………..
Barabás Ferenc
polgármester

2012. május 24.

2012. május 24.

5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolójára, közhasznúsági jelentésének
elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk, alaposan, részletesen tárgyalta az
előterjesztést, az ülésen jelen volt ügyvezető úr. Tájékoztatást kaptak a Felügyelő Bizottság
munkájáról is. Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: A tervezettnél jelentősebb árbevételt tudtak produkálni, mely a
közhasznúsági jelentésből is kiderül. A vállalkozási tevékenysége hozta egyensúlyba a céget.
Elég jelentős mennyiségű plusz munkát végeznek, a vállalkozás mindent megtesz, hogy
rentábilis és működőképes legyen.
Barabás Ferenc polgármester: Véleménye szerint rend van a városban, az nem mondható el,
hogy nem merülnek fel sürgős, váratlan feladatok. Többnyire bizonyos réteg
fegyelmezetlensége, sok munkát, problémát, költséget jelent a Kft-nek. A lehető legtöbb
szemetest helyezték el a városban, folyamatosan nézik, hol az a hely, ahol a legtöbbet
szemetelnek. Szétszórják, felborogatják hétvégenként a hulladékgyűjtőket. A játszóterek
esetében a hintákat, padokat szétverik. Nemcsak a pénzügyi eredmények mutatják, hogy jó
hogy létrehozták a Kft-t. Ha nem lett volna az iskolabusz, és nem ilyen műszaki állapotban
lenne, nem ez az eredmény született volna. 2011-ben nem kellett kiegészíteni a költségvetését,
volt időszak, amikor azt kellett tenni. Eredményesen dolgozott a társaság, bíznak benne, hogy
a jövőben még eredményesebb lesz. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
134/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25.

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolójára
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Szintén tájékoztatást kaptak a Felügyelő Bizottság munkájáról. Végig elemezték a
beszámolót, elfogadásra javasolják.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Véleménye szerint betölti a cég a szerepét, amire létrehozták,
egyéb tevékenységeket is vállal magára. Létrejött a klaszter, a tervek között szerepel, hogy a
helyben lévő kutak hasznosításával csökkenjen a város költsége. A cég pályázatírói
tevékenysége révén jelentős összegű támogatást nyert, esély nyílt arra, hogy a kutak
hasznosítását meg tudják kezdeni. Vállalkozói tevékenységet hozott a helyi vállalkozóknak is,
az ő segítségükkel végzi el a munkákat. A piac abc felújításához az önkormányzatnak nyújtott
támogatás az eredményt rontotta.
Barabás Ferenc polgármester: Véleménye szerint jó úton halad a vállalkozás. Az idei terveket
ismerve, hasonló, vagy még jobb eredménnyel zárja az évet. Nagy segítség a városnak, hacsak
a piac abc felújítását nézik is. Megköszöni ügyvezető úr munkáját. Elhangzott pénzügyi
bizottsági ülésen, az egyik tag javasolja, hogy egy adminisztratív segítséget nyújtó dolgozót
alkalmazni kellene a kft-nél. Ez megfontolás tárgyát fogja képezni. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
135/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. A
Képviselő-testület egyúttal kijelenti, hogy az adózott eredményből osztalékfizetésre
nem kerül sor, az így keletkező mérleg szerinti eredménynek az eredménytartalékba
történő áthelyezéshez hozzájárul és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25.

7. Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kollégiumi
intézményegysége módosított házirendjének jóváhagyására
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Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az Oktatási,
Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Megtárgyalták az előterjesztést, az ülésen jelen volt
kollégiumvezető asszony is, elmondta tételesen miért került sor a házirend módosítására.
Középiskolai intézményegység nevelőtestülete elfogadta. A bizottsági is elfogadásra javasolja
a módosított házirendet.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A megfelelő eljárást az intézmény lefolytatta, A
fenntartó abban az esetben tagadhatja meg a házirend jóváhagyását, ha az jogszabályt sért.
Megvizsgálta, jogszabályt sértő elem nincs benne, a képviselő-testület által jóváhagyható.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, jóváhagyják-e a kollégium
házirendjét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
136/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 2012. szeptember 1. napjától hatályos Kollégiumi Házirendjét
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 24.

8. Előterjesztés a
kiválasztására

közérdekű

védekezéshez

történő

gazdálkodó

szervezet

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A gazdálkodó szervezet kiválasztása a parlagfű irtással függ
össze. Jogszabályi kötelezettség a parlagfű irtása. Belterületen a jegyző, külterületen a
mezőgazdasági hatóság hívhatja fel az ingatlan tulajdonosokat. Csak akkor jogosultak a
közérdekű védekezés költségeinek igénylésére, ha május 31-ig megjelölnek egy céget. Ezt
minden évben meg kell tenni. Az önkormányzat nonprofit kft-jét jelölnék ki, tavaly egy
alkalommal került sor közérdekű védekezés elrendelésére.
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Barabás Ferenc polgármester: Érdemes felhívni a lakosság figyelmét a kötelezettségre. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
137/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a közérdekű védekezés
elvégzésére 2012. évben a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Kft.-t (Biharkeresztes, Ady E. u. 12.) választja ki.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 31.

9. Biharkeresztes Város Önkormányzathoz tulajdonában álló Kossuth utcai
ingatlanon található épületek önálló ingatlanként történő feltüntetéséről és
földhasználati jog alapításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi
Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, kéri,
mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, kérdést
tettek fel az időtartammal kapcsolatban, melyre választ kaptak. A határozati javaslatot
elfogadásra javasolják.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: A módosított szerződés szerepel a képviselők előtt, több
garanciát igényel az önkormányzat, az ott folytatott tevékenységgel kapcsolatosan. Bizottsági
üléseken megbeszélték hogyan legyen meghatározva a díj, szabályozzák milyen
tevékenységre használható az épület. Változtatást csak a mindenkori képviselő-testület
hozzájárulásával végezhetnek. Hamarosan megtörténik a felújítás, karbantartás, megnyílik a
tejbolt. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
138/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
A)

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Euro-Milk Kft-vel
(4123 Hencida, Kossuth tér 3., képviseli, Nagy Jenő ügyvezető) és Márton László
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Áronnéval (egyéni vállalkozó, székhelye: 4110 Biharkeresztes, Nap u. 5.) a
biharkeresztesi 755. hrsz-on álló épület önálló ingatlanként történő feltüntetéséről
és földhasználati jog alapításáról szóló szerződés tervezetét megismerte.
A földhasználati szerződést 30 év határozott időre, egy alkalommal további 30
évvel történő meghosszabbítás lehetőségével elfogadja.
B)

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a földhasználati díj
havonta történő megfizetése mellett, a mindenkori közterület-használati díj
összegének megfelelő összegben való rögzítését elfogadja.

C)

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés aláírását
követő 3 éven keresztül a havi földhasználati díj vonatkozásában 50%
kedvezményt biztosít a Földhasználók részére.

D)

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a szerződést az elfogadott és meghatározott
feltételekkel az érintett felekkel megkösse.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25. és folyamatos

10. Különfélék
K/1. Előterjesztés a III. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést.
Egyetértenek és javasolják, hogy a sportkeretből 100 E Ft-ot a jelentős rendezvény
lebonyolítására fordítsanak.
Barabás Ferenc polgármester: A Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület által harmadik
alkalommal kerül megrendezésre az egyik legjelentősebb nyári rendezvény. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
139/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztesi Lovagok
Motoros Egyesületet, a 2012. június 1. és 2. napján megrendezésre kerülő, III.
Határok Nélküli Motoros és Családi Nap megrendezésére 100 000 Ft, azaz százezer
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forint támogatásban részesíti. A támogatás fedezete Biharkeresztes Város
költségvetésben a Városi Sportegyesület támogatására elkülönített 1 300 000 Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25.

Harsányi Csaba képviselő, egyesület elnöke: Megköszöni a támogatást a motorosok nevében.
Mindenkit meghívnak és várnak, bíznak benne, hogy színvonalas rendezvényt tudnak
biztosítani.
K/2. Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztés Biharkeresztes város belterületén”
projekt keretében a vasútállomásnál személygépkocsi parkoló építés engedélyezési
terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi és a
településfejlesztési bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A településfejlesztési bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Amennyiben az elképzelés megvalósul, a csomópont a XXI.
századnak megfelelő lesz. Ehhez a projekthez kapcsolódik más fejlesztés is. Debrecen és
Nagyvárad kötött egy megállapodást, a közösségi közlekedés továbbfejlesztése érdekében.
Nagyvárad kezdeményezésére szerveznek egy fórumot. Az együttműködés haszonélvezője
lesz Biharkeresztes, az elképzelések szerint más fejlesztésekre is lehetőség lesz. A pályázat 95
%-os támogatású. Mindenképpen szükség van a parkolóra. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
140/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi közlekedés
fejlesztés Biharkeresztes város belterületén, vasútállomás személygépkocsi parkoló
építés engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyban a CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft.vel (Székhelye: 4028 Debrecen, Ótemető u 33. 2. em. 11., ügyvezető: Balla Ottó)
kötendő, bruttó 381 000 Ft ellenértékű tervezési szerződés tervezetét megismerte, azt
elfogadja, és egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert annak aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25.

K/3. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés
érdekében” című TÁMOP 3.2.12-12/1 azonosító számú pályázat jóváhagyására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A művelődési házat
érinti a TÁMOP-os pályázat, önerő nem szükséges. A pénzügyi bizottság tárgyalta a
napirendet, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Önerőt nem
igény a pályázat, hasznos lehet. Egyhangúlag támogatják a határozati javaslat elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
141/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Debreceni
Művelődési Központ, mint főpályázó a Városi Művelődési Ház és Könyvtárral, mint
konzorciumi partnerrel közösen pályázatot nyújtson be a Társadalmi Megújulás
Operatív Program által támogatott az „Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében” TÁMOP 3.2.12-12/1 számú felhívásra.
A pályázat önrészt nem igényel.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 24.

K/4. Előterjesztés a 334/2011. (XII.15.) számú BVKt. határozat módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az oktatási bizottság ülésén merült fel a javaslat.
Magasnak tűnik a kollégiumban a 2 ágyas szobák bérleti díja, amely összeg 2500 Ft+áfa.
Ennyi pénzért jól felszerelt apartmanban lehet szállást bérelni. Javasolják a nem nívós,
összesen 5 ilyen szoba bérleti díjának csökkentését. 2000 Ft/fő/éjszaka + Áfában javasolják
meghatározni a díjat. A 4-5 ágyas szobák ára változatlan maradna.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozat módosítását.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
142/2012. (V. 24.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
intézmények helyiségei alkalmi használatának díjtételeit meghatározó 334/2011. (XII.
15.) számú BVKt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
2./ Kollégiumi szobák bérleti díja:
c) 2 ágyas szobák esetén: 2000 Ft/fő/éjszaka.
A határozat többi pontja változatlanul marad.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. május 25.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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