BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. SZEPTEMBER 1-jei
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
124/2014. (IX. 1.) BVKt
határozat

Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzés kiírásáról

Z1

125/2014. (IX. 1.) BVKt
határozat

Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez közbeszerző
kiválasztásáról

Z1

126/2014. (IX. 1.) BVKt
határozat
127/2014. (IX. 1.) BVKt
határozat

Néhai Lévai István érdekeltségi hozzájárulása
megfizetésétől való eltekintésről
Nemzetiségi SZSZB tagjának megválasztásáról

Z1
Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-jén –
hétfő – du. 16 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Barabás Ferenc polgármester
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester – 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 Biharkeresztesi Város Művelődési Ház és Könyvtár által
működtetett Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzés kiírására
2. Előterjesztés Biharkeresztesi Város Művelődési Ház és Könyvtár által
működtetett Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez a közbeszerző kiválasztására
3. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Biharkeresztesi Város Művelődési Ház és Könyvtár által
működtetett Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzés kiírására
2. Előterjesztés Biharkeresztesi Város Művelődési Ház és Könyvtár által
működtetett Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez a közbeszerző kiválasztására
3. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Biharkeresztesi Város Művelődési Ház és Könyvtár által
működtetett Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzés kiírására
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Dr. Juhász Marica jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Dani Béla Péter képviselő: Elfogadásra javasolja az előterjesztést, az energiatakarékosság
nagyon fontos.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
I.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény alapján úgy határozott, hogy a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti
nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást indít „Biharkeresztesi
Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Sportcsarnok épületének épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” tárgyában a mellékelt ajánlattételi
felhívásban meghatározott tartalommal.
II.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár által működtetett Sportcsarnok területén megvalósítani tervezett épületenergetikai
rendszer kivitelezése miatt szükséges feltételes közbeszerzésre a Green Plan Energy Kft., a
Fotozoom Kft., valamint a Sundepo Energy Kft. vállalkozásokat felkérje és a legjobb árat
ajánlóval megkötendő feltételes vállalkozási szerződést aláírja.
III.
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésére úgy határozott, hogy az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
megnevezésű (Kódszám: KEOP-2014-4.10.0/F) pályázati konstrukcióban pályázatot nyújt be,
és felkéri Barabás Ferenc polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületek
megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 05.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
124/2014. (IX. 1.) számú BVKt határozat:
I.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján úgy határozott, hogy a Kbt. 122/A. § (1)
bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési
eljárást indít „Biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
Sportcsarnok épületének épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva” tárgyában a mellékelt ajánlattételi felhívásban
meghatározott tartalommal.

II.

Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Városi Művelődési Ház
és Könyvtár által működtetett Sportcsarnok területén megvalósítani tervezett
épületenergetikai rendszer kivitelezése miatt szükséges feltételes
közbeszerzésre a Green Plan Energy Kft., a Fotozoom Kft., valamint a
Sundepo Energy Kft. vállalkozásokat felkérje és a legjobb árat ajánlóval
megkötendő feltételes vállalkozási szerződést aláírja.

III.

Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésére úgy határozott, hogy az Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban” megnevezésű (Kódszám: KEOP-20144.10.0/F) pályázati konstrukcióban pályázatot nyújt be, és felkéri Barabás
Ferenc polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületek
megtételére.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 05.

2. Előterjesztés Biharkeresztesi Város Művelődési Ház és Könyvtár által
működtetett Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztési beruházásához
kapcsolódó feltételes közbeszerzéshez a közbeszerző kiválasztására
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Dr. Juhász Marica jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A pályázat része a közbeszerzési eljárás,
a díja a pályázatban benne van, azért feltételes, mert csak akkor kell kifizetni, ha nyer a
pályázat. A pályázat 100 %-os támogatottságú.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Biharkeresztesi Városi
Művelődési Ház és Könyvtár, Sportcsarnok épületének épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva” című projekt előterjesztést megismerte, az abban
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foglaltakat elfogadja, egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a BSA
HOLDING Zrt-vel a feltételes közbeszerzésre irányuló megbízási szerződést aláírja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 05.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
125/2014. (IX. 1.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Biharkeresztesi Városi
Művelődési Ház és Könyvtár, Sportcsarnok épületének épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című projekt előterjesztést
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a BSA HOLDING Zrt-vel a feltételes közbeszerzésre irányuló
megbízási szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. szeptember 05.

3. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés néhai Lévai István érdekeltségi hozzájárulásáról
Dr. Juhász Marica jegyző: Néhai Lévai István Biharkeresztes, Rákóczi u. 2. szám alatti
ingatlanára a szennyvízberuházás érdekeltségi hozzájárulásának befizetése nem történt meg.
Az örökösök beteg kiskorúra való hivatkozással kérik, hogy méltányolja a képviselő-testület,
és tekintsen el a 60.000 Ft megfizetésétől.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket.
Harsányi Csaba képviselő: Úgy véli, esély úgyse lenne a behajtásra.
Nagy Barnabás képviselő: Az új vevőnek, ha rá szeretne kötni a csatornahálózatra, ki kell,
hogy fizesse a hozzájárulás díját.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, eltekintenek-e a
hozzájárulás megfizetésétől, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Lévai István Biharkeresztes,
Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlanra, beteg kiskorú örökösre való tekintettel az ÁrtándBiharkeresztes Viziközmű Társulat 3/2007. (III. 29.) számú határozata alapján 60.000 Ft
érdekeltségi hozzájárulás örökösök által történő megfizetésétől eltekint.
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.
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126/2014. (IX. 1.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Lévai István
Biharkeresztes, Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlanra, beteg kiskorú örökösre való
tekintettel az Ártánd-Biharkeresztes Viziközmű Társulat 3/2007. (III. 29.) számú
határozata alapján 60.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás örökösök által történő
megfizetésétől eltekint.
Felelős:
Határidő:

K/2.

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Szóbeli előterjesztés
megválasztásáról

nemzetiségi

szavazatszámláló

bizottság

tagjának

Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A képviselő-testület előző ülésén döntött a
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról. Az egyik tag indulni
kíván a választáson, ezért összeférhetetlen. Így új tag megválasztása szükséges a bizottságba.
Madarász Tibor Kolozsvári u. 4. szám alatti lakost javasolják megválasztani, kizáró ok vele
szemben jelenleg nem áll fenn.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjának az alábbi személyt megválasztja:
Tag:
NÉV
Madarász Tibor

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kolozsvári u. 4.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottság tagját.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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127/2014. (IX. 1.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjának az alábbi személyt megválasztja:
Tag:
NÉV
Madarász Tibor

LAKCÍM
Biharkeresztes, Kolozsvári u. 4.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottság tagját.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester,
ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

7

