BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. JÚNIUS 4-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat

118/2015. (VI. 4.) BVKt határozat

Pályázat benyújtásáról „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására - Nagyvárad utca
felújítására
A
polgármester
felhatalmazásáról
a
HBM-i
Önkormányzatok Vízmű Zrt határozati javaslatának
elfogadására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 4-én –
csütörtök – du. 16:45 órai kezdettel a Városi Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba, Nagy Barnabás képviselők

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 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 „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
2. Különfélék

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
2. Különfélék
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Tárgyal napirendi pont

1. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, melyet
ismertet. A Megyei Fejlesztési Tervvel kapcsolatosan egyeztette, ebbe a Kölcsey utca
felújítása illeszkedik. Ott a belvízrendezést is meg kell oldani. Egyeztettek egy tervezővel,
mindenképpen kell egy csapadékvíz elvezető árok, elkészítették a költségvetést, kb. 70 M Ftba kerülne. Belügyminisztérium kiírt egy másik pályázatot, 15 millió forint a maximálisan
pályázható összeg. Megnézték melyik utca az, amelyiknek a felújítása belefér a keretbe, és
rossz állapotban van. a Nagyvárad, a Petőfi és a Sallai, amelyek rászorulnak a felújításra, de a
legrosszabb állapotban a Nagyvárad utca útburkolata van.
Zsilinyi László képviselő: A Kölcsey utca felújítása a megyei tervben benne van?
Barabás Ferenc polgármester: A Megyei Fejlesztési Tervben szerepel 90 M Ft összeggel. A
csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, kétfelé lejt az utca. Szép zöld övezet van,
szegélyezést szeretnének készíteni, elképzelésük szerint zárt víznyelőket készítenének.
Korábban is felmérték, ezért lett 90 M Ft-tal betervezve.
Most a Nagyvárad utca felújítására szeretnék benyújtani a pályázatot, a szükséges önerő
2.174.870 Ft.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó összeg bruttó
12.324.263. Ft. A pályázati kiírás b, alcéjla esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
A igényelt támogatás:
Az önerő:

14.499.133. Ft.
12.324.263. Ft.
2.174.870. Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére
biztosítja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
117/2015. (VI. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó összeg
bruttó 12.324.263. Ft. A pályázati kiírás b, alcéjla esetében a támogatás intenzitása 85%.
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A beruházás költsége:
A igényelt támogatás:
Az önerő:

14.499.133. Ft.
12.324.263. Ft.
2.174.870. Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt közgyűlés
megtartása nélküli határozati javaslat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Mint a képviselők előtt ismeretes, a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt végelszámolás alatt van. A cég e-mailben kereste meg közgyűlés
megtartása nélküli szavazás érdekében. Az SZMSZ szerint van felhatalmazása a döntésre, de
szeretné tájékoztatni a képviselőket. A társaság részesedésével működő jogalanyok,
alapítványok,
egyesületek
sorsával
kapcsolatosan,
a
Hajdú-Bihar
Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói státuszáról, illetve a Magyar Viziközmű
Szövetségben betöltött tagsági jogviszony megszüntetése tárgyában határozati javaslatot
terjesztett elő. Ismerteti a 25/2015. (VI. 18.) Zrt. sz. és a 26/2015. (VI. 18.) Zrt. sz. határozati
javaslatokat. Kéri a képviselőket, szavazzanak, felhatalmazzák-e a határozati javaslatok
elfogadására, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” társaság
részesedésével működő jogalanyok, alapítványok, egyesületek sorsáról, így a Hajdú-Bihar
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói státuszáról, illetve a Magyar Víziközmű
Szövetségben betöltött tagsági jogviszony megszüntetése tárgyában előterjesztett 25/2015.
(VI. 18.) Zrt sz. és a 26/2015. (VI. 18.) Zrt. sz. határozati javaslatot – közgyűlés megtartása
nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
118/2015. (VI. 4.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
társaság részesedésével működő jogalanyok, alapítványok, egyesületek sorsáról, így a
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói státuszáról, illetve a
Magyar Víziközmű Szövetségben betöltött tagsági jogviszony megszüntetése
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tárgyában előterjesztett 25/2015. (VI. 18.) Zrt sz. és a 26/2015. (VI. 18.) Zrt. sz.
határozati javaslatot – közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda bővítésére
benyújtott pályázat nincs a 65 támogatott pályázat között. Nagyvárosokban, ahol sok gyerek
van, azokat a pályázatokat támogatják. A konyha felújítási pályázat reméli sikerülni fog
Mivel több 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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