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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-én –
csütörtök – du. 16:10 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, 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,
azzal a módosítással, hogy az 1. napirendi pontban szereplő rendeletmódosítást leveszi a
napirendről. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
tagintézmény-vezetői pályázatainak véleményezésére
2. 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 a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
tagintézmény-vezetői pályázatainak véleményezésére
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
tagintézmény-vezetői pályázatainak véleményezésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A köznevelési
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Az
Ártándi tagóvoda-vezetői pályázatot zárt ülésen tárgyalták, ahol Benkő Sándor polgármester
tájékoztatást adott a képviselő-testület álláspontjáról, melyet elfogadtak. Pércsiné Marosán
Andrea, Fésüsné Rácz Erzsébet, Cser Lajosné, Ceglédiné Csősz Erzsébet pályázatának
támogatását javasolják, míg Pálné Fazekas Irén pályázatának támogatását nem javasolják a
képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az intézményvezető
kompetenciája a tagintézmény-vezetők megbízása. Az intézményvezetői álláshely betöltésére
nem volt pályázat. A társulás Németh Ernőnét bízta meg egy évre az intézményvezetői
feladatok ellátásával, miután úgy döntött, hogy még nem megy nyugdíjba.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett pályázatot, és a
következő véleményt alkotta:
1.
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát és vezetői
megbízását támogatja/nem támogatja.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatokat, és a
következő véleményt alkotta:
 Pálné Fazekas Irén 4115 Ártánd, Rákóczi u 110. szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
 Fésüsné Rácz Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 60. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bojti Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
 Cser Lajosné 4127 Nagykereki, Petőfi u 44.szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
 Ceglédiné Csősz Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Árpád u 39. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
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Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 25.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e Pércsiné
Marosán Andrea intézményvezetői-helyettesi pályázatát, elfogadják-e az alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett pályázatot, és a
következő véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát és vezetői
megbízását támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
123/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
azon javaslatával, hogy ne támogassák Pálné Fazekas Irén tagintézmény-vezetői pályázatát,
elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatokat, és a
következő véleményt alkotta:
Pálné Fazekas Irén 4115 Ártánd, Rákóczi u 110. szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását nem támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
124/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett
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pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Pálné Fazekas Irén 4115 Ártánd, Rákóczi u 110. szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde Ártándi Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását nem támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e Fésüsné Rácz
Erzsébet tagintézmény-vezetői pályázatát, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatokat, és a
következő véleményt alkotta:
Fésüsné Rácz Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 60. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Bojti Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
125/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Fésüsné Rácz Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 60. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bojti Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e Cser Lajosné
tagintézmény-vezetői pályázatát, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatokat, és a
következő véleményt alkotta:
Cser Lajosné 4127 Nagykereki, Petőfi u 44.szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Nagykereki Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló pályázatát és
vezetői megbízását támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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126/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Cser Lajosné 4127 Nagykereki, Petőfi u 44.szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e Ceglédiné
Csősz Erzsébet tagintézmény-vezetői pályázatát, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatokat, és a
következő véleményt alkotta:
Ceglédiné Csősz Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Árpád u 39. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
127/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett
pályázatokat, és a következő véleményt alkotta:
Ceglédiné Csősz Erzsébet 4110 Biharkeresztes, Árpád u 39. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézmény-vezetői beosztás
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

2. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és
az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Valamennyi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen
tárgyalták az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, elfogadásra
javasolják az előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslat 1./ pontjával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő
megállapításokat, változásokat elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
128/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a
mellékletekben szereplő megállapításokat, változásokat elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határidők
meghosszabbításával, a változások átvezetésével, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem megvalósult
célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során felmerülő
változásokat 2015. június 30-ig Biharkeresztes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjába
vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. június 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
129/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem megvalósult
célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során
felmerülő változásokat 2015. június 30-ig Biharkeresztes Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjába vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a
TKKI felé.
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Barabás Ferenc polgármester
2015. június 25.

Felelős:
Határidő:

K/2.

Előterjesztés a
benyújtásáról

művelődési

ház

eszközbeszerzésére

vonatkozó

pályázat

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyetértenek a pályázat benyújtásával, egyhangúlag támogatják a határozati javaslat
elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Városi Művelődési Ház eszközbeszerzése céljából
pályázatot nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A beruházás költsége:
3.411.786 Ft.
Az igényelt támogatás:
3.070.607 Ft.
Az önerő:
341.179 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzat 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: ______ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
130/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a Városi Művelődési Ház eszközbeszerzése
céljából pályázatot nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

3.411.786 Ft.
3.070.607 Ft.
341.179 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzat 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
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K/3. Szóbeli előterjesztés a Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: A Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a 2015. július 24. és július 25. napján megrendezésre
kerülő VI. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap lebonyolításához támogatást biztosítson.
A rendezvény hagyományosan az ártándi tófürdőnél kerül megrendezésre. Bizottsági ülésen
beszéltek róla, hogy a probléma az, ami az elmúlt évben is volt, hogy nem szervezetről van
szó, így nem tudnak támogatást adni, csak Ártánd Önkormányzatát tudják támogatni. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, kéri mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta a kérelmet, 100.000 Ft
támogatás biztosítását javasolják a rendezvény lebonyolításához.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal,
elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község Önkormányzat
részére 100 000 Ft, azaz százezer forint támogatást biztosít, a Keresztesi Lovagok Motoros
Egyesület szervezésében 2015. július 24. és július 25. napján megrendezésre kerülő, VI.
Határok Nélküli Motoros és Családi Nap lebonyolításához.
A támogatás fedezete Biharkeresztes Város 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. július 25.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
131/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ártánd Község
Önkormányzat részére 100 000 Ft, azaz százezer forint támogatást biztosít, a
Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület szervezésében 2015. július 24. és július 25.
napján megrendezésre kerülő, VI. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap
lebonyolításához.
A támogatás fedezete Biharkeresztes Város 2015. évi költségvetésében rendelkezésre
áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. július 25.

K/4. Szóbeli előterjesztés Dr. Czére-Réti Gabriella ügyvéd Hasznosi Chis Valéria bérlő
képviseletében írt levelére
Barabás Ferenc polgármester: A bizottságok együttes zárt ülésén tárgyalták a napirendet, ahol
tájékoztatta a bizottságokat arról, hogy a mai nap folyamán Hasznosi Chis Valéria vállalkozó
levelet adott le a titkárságon azzal, hogy a képviselő-testületi ülésére feltétlenül kerüljön be.
Van egy dolog, amivel nem értenek egyet. Nagyon meglepődött a Dr. Czére-Réti Gabriella
ügyvéd által megfogalmazott levélen, melyet bizottsági ülésen ismertetett. A probléma a
gépkocsi parkolással van a piac területén. A piacon bérelnek egy helyiséget, ahol
9

dohányboltot üzemeltetnek. Kitiltásra kerültek a gépkocsik a piac területéről, a parkoló 50 mre van. A fenyegető levelet az ügyvéd ma küldte, de a mai napon választ is kér. Amennyiben
nem intézkednek, kártérítési követeléssel lépnek fel az önkormányzat ellen, mert
nagymértékben lecsökken a bolt forgalma. Valótlan dolgok is szerepelnek a levélben. A
bizottságok tárgyalták a napirendet. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi bizottság tagja: A bizottságok együttes
ülésén tárgyalták a napirendet, az a javaslatuk, hogy a képviselő-testület bízza meg a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot egyeztető tárgyalások lefolytatására 2015. július 15.
napjáig. A tárgyalások eredményét a képviselő-testület tárgyalja meg.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság is egyetértett az
ismertetett javaslattal.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Dr. Czére-Réti Gabriella
ügyvéd Hasznosi Chis Valéria képviseletében küldött levelét.
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy 2015. július
15. napjáig folytasson egyeztető tárgyalásokat a bérlő képviselőjével. A tárgyalások
eredményét Biharkeresztes Város Önkormányzata testületi ülésen tárgyalja meg.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. július 15. az egyeztetések lefolytatására
2015. július 31. a képviselő-testület összehívására
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
132/2015. (VI. 25.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Dr. Czére-Réti
Gabriella ügyvéd Hasznosi Chis Valéria képviseletében küldött levelét.
A képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy 2015.
július 15. napjáig folytasson egyeztető tárgyalásokat a bérlő képviselőjével. A
tárgyalások eredményét Biharkeresztes Város Önkormányzata testületi ülésen
tárgyalja meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. július 15. az egyeztetések lefolytatására
2015. július 31. a képviselő-testület összehívására

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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