BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. JÚNIUS 9-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
119/2015. (VI. 9.) BVKt határozat
120/2015. (VI. 9.) BVKt határozat
121/2015. (VI. 9.) BVKt határozat

Pályázat benyújtásáról az ártándi tagóvoda épülete
felújításának támogatására
Az Alföld Szakképző Kft-ben való törzsbetét
értékesítésére való felajánlásáról
Derecske
Város
Önkormányzat
ajánlatának
elutasításáról
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Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 9-én – kedd –
du. 14:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
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 pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvoda épületének
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
2. Előterjesztés az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés - szervezési Nonprofit Kft-ben
fennálló törzsbetét értékesítésére és Derecske Város Önkormányzatának tulajdonrésze
megvásárlásáról
3. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvoda épületének
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
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2. Előterjesztés az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés - szervezési Nonprofit Kftben fennálló törzsbetét értékesítésére és Derecske Város Önkormányzatának
tulajdonrésze megvásárlásáról
3. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvoda épületének
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Ártánd
község polgármestere kérésére szeretnének benyújtani pályázatot az óvoda felújítására.
Miután társulásban működik az óvoda, ezért a döntést Biharkeresztes Város Képviselőtestületének kell meghoznia. Úgy látják, van lehetőség a pályázat benyújtására. A
biharkeresztesi óvodabővítési pályázatot elutasították, ezért megpróbálkoznak ezzel. Ahogyan
az előterjesztésben leírták a támogatás intenzitása 95 %-os, az önerőt az ártándi önkormányzat
meg fogja fizetni Biharkeresztesnek.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Még nem áll rendelkezésre az árajánlat, a határozati
javaslatban a maximális összeg szerepel, amire pályázni lehet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi Tagóvoda
épületének felújítása céljából pályázatot nyújt be. A megpályázandó összeg bruttó
30.000.000. Ft. A pályázati kiírás a) alcélja esetében a támogatás intenzitása 95%.
A beruházás költsége:
31.578.947. Ft.
A igényelt támogatás:
30.000.000. Ft.
Az önerő:
1.578.947. Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Ártánd Község Önkormányzata a fejlesztéshez szükséges önerőt a 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja, melyet Biharkeresztes Város Önkormányzat számlájára átutal.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
119/2015. (VI. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ártándi
Tagóvoda épületének felújítása céljából pályázatot nyújt be. A megpályázandó összeg
bruttó 30.000.000. Ft. A pályázati kiírás a) alcélja esetében a támogatás intenzitása
95%.
A beruházás költsége:
31.578.947. Ft.
A igényelt támogatás:
30.000.000. Ft.
Az önerő:
1.578.947. Ft.
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Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Ártánd Község Önkormányzata a fejlesztéshez szükséges önerőt a 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja, melyet Biharkeresztes Város Önkormányzat
számlájára átutal.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés - szervezési Nonprofit Kftben fennálló törzsbetét értékesítésére és Derecske Város Önkormányzatának
tulajdonrésze megvásárlásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, melyet ismertet. Az
iskola átszervezésének kapcsán okafogyottá vált a Kft-ben való tagsági viszony fenntartása.
Szeretnék értékesíteni a részvényt. Hasonló lépést tett Derecske Város Önkormányzata is, a
tulajdonosoknak felajánlotta a szintén 100.000 Ft névértékű törzsbetét megvásárlását.
Dani Béla Péter képviselő: Visszaveszik a részvényt?
Barabás Ferenc polgármester: Semmiféle információja nincs ezzel kapcsolatosan. Várja a
választ Derecske is. Nincs értelme, hogy az önkormányzat részvénnyel rendelkezzen, sok
elfoglaltságot jelent, a munkába be kell kapcsolódni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Értékesíteni szeretnék, a Kft tulajdonosainak ajánlják
fel elsőként, ha a képviselő-testület az értékesítésről dönt. Két határozati javaslat van,
melyeket ismertet.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a tulajdonrész
értékesítésével, elfogadják-e az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alföld Szakképző Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban
(székhelye: 4030 Debrecen, Fokos u. 12. ) fennálló tulajdonrészét értékesíteni kívánja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elsősorban a Kft. tulajdonosainak
ajánlja fel megvételre a Kft-ben fennálló tulajdonrészét.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt az értékesítés lefolytatásával.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. június 9. és folyamatos
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
120/2015. (VI. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alföld Szakképző
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságban (székhelye: 4030 Debrecen, Fokos u. 12. ) fennálló tulajdonrészét
értékesíteni kívánja.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elsősorban
tulajdonosainak ajánlja fel megvételre a Kft-ben fennálló tulajdonrészét.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt az értékesítés lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

a

Kft.

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 9. és folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Derecske
Város Önkormányzat ajánlatának elutasításával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti 2.
számú határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Derecske Város Önkormányzatának
az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságban (székhelye: 4030 Debrecen, Fokos u. 12.) fennálló tulajdonrészét
nem kívánja megvásárolni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. június 9.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
121/2015. (VI. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Derecske Város
Önkormányzatának az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 4030
Debrecen, Fokos u. 12.) fennálló tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 9.

3. Különfélék
Kérdések, hozzászólások
Harsányi Csaba képviselő: Többen kérdezték a lakosság részéről, hogy idén lesz-e
diákmunka. A Vas Gereben utca végénél az árokból a föld ki lett termelve, nem tudnak
kaszálni, nagy a gaz. A sorompó mellett is elmennek a szeméttelepre.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idei motoros családi nap július 24-25-én kerül
megrendezésre 6. alkalommal. Ismerteti a programot. Támogatást szívesen fogadnának,
amennyiben lenne rá lehetőség.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri Nagy Barnabás műszaki igazgatót nézzék meg a volt
szeméttelepet, árkolják ki, hogy ne lehessen lemenni.
Bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, minden lakáshoz eljuttatnak két zsákot és az útmutatót
hamarosan. Csak a tényleg szelektív módon megtöltött zsák kerül elszállításra. Attól tartanak,
hogy tele lesz az utca szeméttel. Kezdeti időszakban a polgárőrként foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak és a közterület felügyelők járőrözni fognak. Rengeteg negatív
tapasztalattal rendelkeznek, mégis mind a 41 településen bevezetésre kerül.

5

Nagy Barnabás képviselő: Az önkormányzatot kérték meg, hogy egyetlen alkalommal ossza
szét a zsákot, azután csere zsákot fognak rakni.
Barabás Ferenc polgármester: A zsákba nem lehet üveget gyűjteni. Minden településen marad
egy gyűjtő sziget. Kezdeményezte, hogy a városban két sziget legyen. Kéri, beszéljenek róla,
hol legyen a szelektív gyűjtősziget.
Harsányi Csaba képviselő: Javasolja, hogy a Kossuth utcán a kiserdőnél legyen az egyik, ott
nem zavar senkit.
Nagy Barnabás képviselő: Javasolja, az Árpád utcán legyen a másik.
Gyökös Zoltán képviselő: Véleménye szerint az óvodánál mindenképpen meg kell szüntetni.

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
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