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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 22-én – hétfő
– 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
nyilatkozatáról az UniCredit Bank irányába
2. Előterjesztés
hozzájáruló
nyilatkozat
Biharkeresztes Városért számára

megadására

a

Közalapítvány

3. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
nyilatkozatáról az UniCredit Bank irányába
2. Előterjesztés
hozzájáruló
nyilatkozat
Biharkeresztes Városért számára
3. Különfélék

megadására

a

Közalapítvány

Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
nyilatkozatáról az UniCredit Bank irányába
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselők előtt
ismeretes, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft 100 %-ban az önkormányzatok
tulajdonába kerül. A hulladékszállítási feladatokat továbbra is ellátja. A depónia megtelt,
szükséges a bővítés, ezért történt a hitelfelvétel. A bank garanciát kér. Garantált áras a
hulladékszállítás. A társulási ülés a holnapi napon lesz.
Zsilinyi László képviselő: Az AKSD-t nem terheli a hitel?
Barabás Ferenc polgármester: A hitelt a Kft vette fel.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Szabad ilyen kötelezettséget vállalni?
Barabás Ferenc polgármester: A képviselő-testület a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatosan
dönt. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Biharkeresztes Város Önkormányzata (cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.; képviseli:
Barabás Ferenc polgármester) tudomással bírunk arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1056 Budapest, Szabadság tér 5-6; a továbbiakban: Bank) és a Bihari Hulladékgazdálkodási
Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1.; képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató,
a továbbiakban: „Kötelezett”) között 2012. július 12-én,
280.000. 000 Ft azaz
kettőszáznyolcvan millió forint összegű hitelszerződés jött létre 2023. december 31.-i
lejárattal (a továbbiakban: Hitelszerződés), arra tekintettel, hogy a Kötelezett Biharkeresztes
(település név) közigazgatási területén települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltató tevékenységet végezzen. A Kötelezett és az Önkormányzat között létrejött
Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) értelmében, a Kötelezett 2026.
december 31-ig végzi a Szerződésben meghatározott tevékenységet.
Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy amíg a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső harmadik személlyel a
Szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt,
ezen idő alatt kizárólag a Kötelezett részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog
gyakorlását.
Ez a nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötelezett a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben fennálló mindennemű kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a határozat mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

141/2013. (VII. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Biharkeresztes Város Önkormányzata (cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.; képviseli:
Barabás Ferenc polgármester) tudomással bírunk arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1056 Budapest, Szabadság tér 5-6; a továbbiakban: Bank) és a Bihari Hulladékgazdálkodási
Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1.; képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató,
a továbbiakban: „Kötelezett”)között 2012. július 12-én,
280.000. 000 Ft azaz
kettőszáznyolcvan millió forint összegű hitelszerződés jött létre 2023. december 31.-i
lejárattal (a továbbiakban: Hitelszerződés), arra tekintettel, hogy a Kötelezett Biharkeresztes
(település név) közigazgatási területén települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltató tevékenységet végezzen. A Kötelezett és az Önkormányzat között létrejött
Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) értelmében, a Kötelezett 2026.
december 31-ig végzi a Szerződésben meghatározott tevékenységet.
Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy amíg a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső harmadik személlyel a
Szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt,
ezen idő alatt kizárólag a Kötelezett részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog
gyakorlását.
Ez a nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötelezett a Hitelszerződés alapján a
Bankkal szemben fennálló mindennemű kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a határozat mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet 141/2013. (VII. 22.) számú BVKt határozathoz:
NYILATKOZAT
Biharkeresztes Város Önkormányzata (cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.; képviseli:
Barabás Ferenc polgármester) tudomással bírunk arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1056 Budapest, Szabadság tér 5-6; a továbbiakban: Bank) és a Bihari Hulladékgazdálkodási
Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1.; képviseli: Simon Péter ügyvezető
igazgató; a továbbiakban: „Kötelezett”) között 2012. július 12-én, 280.000.000 Ft azaz
kettőszáznyolcvan millió forint összegű hitelszerződés jött létre 2023. december 31.-i
lejárattal (a továbbiakban: Hitelszerződés), arra tekintettel, hogy a Kötelezett Biharkeresztes
(település név) közigazgatási területén települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltató tevékenységet végezzen. A Kötelezett és az Önkormányzat között létrejött
Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) értelmében, a Kötelezett 2026.
december 31-ig végzi a Szerződésben meghatározott tevékenységet.

Jelen nyilatkozatunkban kijelentjük, hogy amíg a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a Bankkal
szemben kötelezettsége áll fent, addig az Önkormányzat külső harmadik személlyel a Szerződés
tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, ezen idő alatt
kizárólag a Kötelezett részére biztosítja a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását.
Ez a nyilatkozat hatályban marad mindaddig, amíg a Kötelezett a Hitelszerződés alapján a Bankkal
szemben fennálló mindennemű kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

Biharkeresztes, 2013. …………..
Barabás Ferenc
polgármester
2. Előterjesztés
hozzájáruló
nyilatkozat
Biharkeresztes Városért számára

megadására

a

Közalapítvány

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Pályázatot nyújtott
be a Közalapítvány a színpad felújítására, melyhez az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata
szükséges. Reményeik szerint pozitív elbírálásban részesül a pályázat. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Közalapítvány
Biharkeresztes Városért alapítvány a Biharkeresztes Nagy Sándor u. 459 hrsz alatti
ingatlanon, a „Színpad felújítása az EURÓPA közösségi téren” című LEADER pályázat
elnyerése esetén a beruházás végrehajtásához a fenntartási kötelezettség lejártáig a színpadot a
pályázat céljainak megfelelően használatba vegye. Az MVH által elvárt kötelező
kommunikációs elemek kihelyezéséhez a fenntartási időszak végéig is hozzájárulását adja az
önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
142/2013. (VII. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Közalapítvány Biharkeresztes Városért alapítvány a Biharkeresztes Nagy Sándor u.
459 hrsz alatti ingatlanon, a „Színpad felújítása az EURÓPA közösségi téren” című
LEADER pályázat elnyerése esetén a beruházás végrehajtásához a fenntartási
kötelezettség lejártáig a színpadot a pályázat céljainak megfelelően használatba vegye.
Az MVH által elvárt kötelező kommunikációs elemek kihelyezéséhez a fenntartási
időszak végéig is hozzájárulását adja az önkormányzat.

A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Felelős:Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
3. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a BÖTKT létszámcsökkentési pályázatáról
Barabás Ferenc polgármester: A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a
64/2012. (12.03.) sz. BÖTKT határozatával létszámcsökkentési pályázatot nyújtott be az
Államkincstárhoz, melynek hiánypótlásában nyilatkozatot kérnek be minden
tagönkormányzattól arra vonatkozólag, hogy a 2 fő gazdasági ügyintézőt egyik
tagönkormányzat sem foglalkoztatja tovább saját településén. Mivel nincs üres álláshely, a
továbbfoglalkoztatásra nincs lehetősége az önkormányzatnak.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása 64/2012. (12.03.) sz. BÖTKT határozat alapján benyújtott
létszámcsökkentési pályázathoz az alábbiakról nyilatkozik: Biharkeresztes Város
Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél és az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál üres álláshely hiányában a 2 fő gazdasági ügyintéző továbbfoglalkoztatására
nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a határozat mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
143/2013. (VII. 22.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása 64/2012. (12.03.) sz. BÖTKT határozat alapján
benyújtott létszámcsökkentési pályázathoz az alábbiakról nyilatkozik: Biharkeresztes
Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél és az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál üres álláshely hiányában a 2 fő gazdasági ügyintéző
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a határozat
mellékletében szereplő nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 143/2013. (VII. 22.) számú BVKt határozathoz:
NYILATKOZAT
Alulírott Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete nevében Barabás Ferenc
polgármester ezúton nyilatkozom, hogy a 64/2012. (12.03.) sz. BÖTKT határozat alapján a
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulását érintő 2 fő gazdasági ügyintéző
továbbfoglalkoztatására Biharkeresztes településen nincs lehetőség.
Kelt: ……….., 2013. július …
Barabás Ferenc
polgármester

K/2. Tájékoztatás, kérdések, felvetések
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy sok kritika éri a járdaépítést,
valóban porlanak, a szakemberek véleménye szerint is megégtek. A locsolással probléma volt,
nem minden lakos működött együtt.
A temetőt szépen rendbe tették, a kút környékét is. Sajnos nem tartják be a behajtási tilalmat,
hiába van kirakva a tábla.
Harsányi Csaba képviselő: A nyári diák munkával kapcsolatosan megkeresték, hogy hol volt
meghirdetve, közzétéve, nagyon sokan nem tudtak róla. A lakosság fel van háborodva. Csak
azoknak a gyerekei dolgoznak, akik a hivatali környezetben vannak, és azok a gyerekek nem
dolgoznak, akik rászorultak volna.
Barabás Ferenc polgármester: A médián keresztül, a munkaügyi központnak kellett
meghirdetni. Szóltak az intézményeknek, az ESZI-nek, a cigány kisebbségnek, 1,5 napjuk
volt rá, hogy betöltsék a létszámot. 8 gyereket kaptak, kérték a munkaügyi központtól, hogy
ne két hónapot, hanem csak egyet dolgozzanak, így több tanuló foglalkoztatására van
lehetőség.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

