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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 1-jén –
szerda – du. 15:30 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, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
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 szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
2. Előterjesztés a Bethlen utca karbantartásáról
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 szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
2. Előterjesztés a Bethlen utca karbantartásáról
3. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Alig, hogy véget ért
a testületi ülés, már a médiában lehetett hallani, hogy az önkormányzatok nyújthatnak be
pályázatot tüzelőanyag vásárlásához. A benyújtási határidő október 6. napja, hasonló
konstrukció, mint a tavalyi. Biharkeresztes 678 erdei m3-re nyújthat be pályázatot. A szállítási
költség az önkormányzatot terheli, köbméterenként 1.000 Ft. A tüzelő elosztásáról később
kell dönteni a képviselő-testületnek.
Dani Béla Péter képviselő: A keménylombos tűzifa igénylésével egyetért. Elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 678 m3
keménylombos tűzifa igénylésére. A pályázathoz szükséges önrész maximális mértékét a
2014. évi költségvetés terhére 861.060- – Ft összegben hagyja jóvá, és vállalja a szállítási
költségek kifizetését. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testület vállalja továbbá,
hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2014. október 03. támogatási igény benyújtására
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
148/2014. (X. 1.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 678 m3
keménylombos tűzifa igénylésére. A pályázathoz szükséges önrész maximális
mértékét a 2014. évi költségvetés terhére 861.060- – Ft összegben hagyja jóvá, és
vállalja a szállítási költségek kifizetését. Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban
részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2014. október 03. támogatási igény benyújtására

2. Előterjesztés a Bethlen utca karbantartásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A településfejlesztési
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, az „a” határozati javaslatot javasolják elfogadásra.
Zsilinyi László képviselő: A Kölcsey utca szőnyegezését kellene megoldani valamilyen
módon, vékonyabb réteg is elegendő lenne. Nagy forgalma van a könyvtár és a Reál üzlet
miatt, többen járnak ott, mint a Bethlen utcán.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: Sajnos vékonyabb réteget nem lehet,
minimum 4 cm-t rá kell tenni, maga a szemszerkezet miatt. Emulzióval be lesz locsolva.
Barabás Ferenc polgármester: Igaza van Zsilinyi László képviselő úrnak, a Kölcsey utcát is
sürgősen javítani kell. A megyei fejlesztési terv egyeztetésekor többen a belterületi utak
fejlesztését szorgalmazták. Bízik benne, hogy lesz lehetőség a karbantartásra.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Colas Út Zrt-vel vállalkozási
szerződést kíván kötni a Biharkeresztes Bethlen utca útburkolatának karbantartására. A
vállalkozói díj összegét 2.000.000, azaz kettőmillió forintban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
149/2014. (X. 1.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Colas Út Zrt-vel
vállalkozási szerződést kíván kötni a Biharkeresztes Bethlen utca útburkolatának
karbantartására. A vállalkozói díj összegét 2.000.000, azaz kettőmillió forintban
határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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