BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. NOVEMBER 6-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
181/2015. (XI. 6.) BVKt
határozat
182/2015. (XI. 6.) BVKt
határozat
183/2015. (XI. 6.) BVKt
határozat
184/2015. (XI. 6.) BVKt
határozat
185/2015. (XI. 6.) BVKt
határozat
186/2015. (XI. 6.) BVKt
határozat

A
polgármester
felhatalmazásáról
a
HBM-i
Önkormányzatok Vízmű Zrt 42/2015. számú határozati
javaslatának elfogadására
A
polgármester
felhatalmazásáról
a
HBM-i
Önkormányzatok Vízmű Zrt 43/2015. számú határozati
javaslatának elfogadására
A
polgármester
felhatalmazásáról
a
HBM-i
Önkormányzatok Vízmű Zrt 44/2015. számú határozati
javaslatának elutasítására
Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Kft., valamint a
Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról
Tanoda pályázat benyújtásához kapcsolódó együttműködési
szándéknyilatkozatról
A Városi Sportegyesület támogatásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 6-án –
péntek – de. 7:30 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. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
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. Szóbeli előterjesztés a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” határozati
javaslataihoz
2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői
pozícióinak betöltéséről
3. Előterjesztés tanoda
szándéknyilatkozathoz

pályázat

benyújtásához

kapcsolódó

együttműködési

4. Szóbeli előterjesztés a Városi Sportegyesületet támogatására
5. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pont
1. Szóbeli előterjesztés a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
határozati javaslataihoz
2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában
ügyvezetői pozícióinak betöltéséről

álló

3. Előterjesztés tanoda pályázat
szándéknyilatkozathoz

kapcsolódó

benyújtásához

gazdasági

társaságok

együttműködési

4. Szóbeli előterjesztés a Városi Sportegyesülete támogatására
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
1. Szóbeli előterjesztés a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
határozati javaslataihoz
Barabás Ferenc polgármester: A képviselők előtt ismeretes, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt végelszámolás alatt áll. Próbálják értékesíteni a tulajdonában álló
eszközöket. Érzékelhető, hogy kialakult egy kis konfliktus azok között, akik a Tiszamenti
Regionális Vízművekhez, és akik a Debreceni Vízműhöz csatlakoztak. A TRV-hez 44
település csatlakozott, a Debreceni Vízműhöz pedig 22, de ha megnézik a szavazatok arányát,
a 22 település több szavazattal rendelkezik. A TRV adott árajánlatot különböző eszközökre. A
gépparkot véleményük szerint áron alul akarja megvásárolni, melyben 51 tétel szerepel. A
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” megküldött 3 határozati javaslatot,
közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében kérik a nyilatkozatokat. A beküldési
határidőt november 4-ében határozták meg. A települések kérték a határidő
meghosszabbítását, mivel képviselő-testületi döntések szükségesek. Többen jelezték, van amit
el tudnak fogadni, de van amit nem. Végül 2015. november 9-re módosult a határozati
javaslat beküldési határideje. Három tételről van szó, a szerszám, a védőruha és a géppark.
Ismerteti a Zrt. határozati javaslatait. Komoly tétel az 51 db gépjármű és 2 db személy
gépjármű. A felszámolóval felvette a kapcsolatot. Javasolja, hogy a szerszám és a védőruha
tétel értékesítéséhez járuljanak hozzá, de a TRV gépjárművek megvásárlásával kapcsolatos
árajánlatát ne fogadják el. Meg kellene versenyeztetni, és meg kellene nézni, hogy az
önkormányzatnak, illetve a Kft-nek van-e szüksége valamelyik gépre. Meg kell hirdetni a
gépeket, van másik vállalkozás is, amelyik komplett szeretné megvásárolni.
Harsányi Csaba képviselő: A gépjármű park miből áll, nagyobb járművek is vannak? Nem
lehet, az önkormányzatnak, amelyikre szüksége van, megvásárolná, és a többit értékesítenék
kívülállóknak.
Barabás Ferenc polgármester: Több polgármesterrel is beszélt, így gondolják, ezen a
véleményen vannak. Ismerteti a gépjárművek listáját.
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Nagy Barnabás képviselő: Több település is összefoghatna olyan gép megvásárlásánál, amire
szükség van, mint pl. árokásó.
Barabás Ferenc polgármester: Meg kell nézni a járműveket, a Kft-nél le kellene cserélni, ha
jobb évjáratút találnak, vagy mellé megvásárolni. Az Ügyvezető és a Műszaki Igazgató
menjen be, esetleg még velük valaki, és tehetnek árajánlatot.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Egyetért Nagy Barnabás véleményével, akár 3
település is összefoghatna.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a szerszám és a védőruha tétel értékesítéséhez
járuljanak hozzá, de a TRV gépjárművek megvásárlásával kapcsolatos árajánlatát ne fogadják
el. Kéri a képviselőket, szavazzanak, 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.”
„A Hajdú –Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő településeken lévő tárgyi eszközök
megvásárlásával kapcsolatos árajánlatalapján értékesítésre kerül.
Szerszám (2309dbtétel Összesen)
1.983.500Ft”
tárgyában előterjesztett 42/2015. (XI. 04.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLATOT – közgyűlés
megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
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.
181/2015. (XI. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
„A Hajdú –Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát
képező Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő
településeken lévő tárgyi eszközök megvásárlásával kapcsolatos
árajánlatalapján értékesítésre kerül.
Szerszám (2309dbtétel Összesen)
1.983.500Ft”
tárgyában előterjesztett 42/2015. (XI. 04.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLATOT –
közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás Ferenc
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
„A Hajdú –Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő településeken lévő védőruhák
megvásárlásával kapcsolatos árajánlatalapján értékesítésre kerül.
Védőruha (713db tétel összesen)
1.140.000Ft”
tárgyában előterjesztett 43/2015. (XI. 04.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLATOT – közgyűlés
megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
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.
182/2015. (XI. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
„A Hajdú –Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát
képező Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő
településeken lévő védőruhák
megvásárlásával kapcsolatos
árajánlatalapján értékesítésre kerül.
Védőruha (713db tétel összesen)
1.140.000Ft”
tárgyában előterjesztett 43/2015. (XI. 04.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLATOT –
közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, 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.”
„A Hajdú –Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő településeken lévő gépjárművek
megvásárlásával kapcsolatos árajánlatalapján értékesítésre kerül.
Gépjármű (51db tétel összesen)
40.374.000Ft
Személy gépjármű (2db tétel összesen)
1.450.000Ft”
tárgyában előterjesztett 44/2015. (XI. 04.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLATOT – közgyűlés
megtartása nélküli szavazás keretében ne fogadja el.
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.
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183/2015. (XI. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”
„A Hajdú –Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát
képező Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő
településeken lévő gépjárművek megvásárlásával kapcsolatos
árajánlatalapján értékesítésre kerül.
Gépjármű (51db tétel összesen)
40.374.000Ft
Személy gépjármű (2db tétel összesen)
1.450.000Ft”
tárgyában előterjesztett 44/2015. (XI. 04.) ZRT. HATÁROZATI JAVASLATOT –
közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében ne fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában
ügyvezetői pozícióinak betöltéséről

álló

gazdasági

társaságok

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Amikor Ary Zsoltot
megválasztották ügyvezetőnek, két munkahelye volt, a Debreceni Egyetemen 8 órás
munkaviszonya és a DEAC-nál. Úgy gondolta, fokozatosan fel tudja számolni, a DEAC-nál
leadta a feladatot, az egyetemet szeretné megtartani. Az nem megy, hogy két 8 órás munkája
legyen, de nem mondhatják tisztességtelennek, akár szombati napon is kijött. Novemberben
várhatóan a pályázatokat kiírják. Olyan személyre lenne szükség, aki a pályázatok
menedzselésével kapcsolatos feladatokat is el tudja látni. Adatokat innen kap, a
pályázatírókkal egy irodában kellene tartózkodnia. Leült Ary Zsolttal megbeszélésre, adott
gondolkodási időt. Akinek a válasza, hogy ne haragudjanak, de a Debreceni Egyetemet
választja. Olyan személyt kellene felvenni, aki jártas a pályázatok kezelésében. Örülne, ha
biharkeresztesi lakos lenne, de tudja is csinálni. Nem kevés feladat lesz, a befogadott
pályázatok értéke fél milliárd forint. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter képviselő: Van jelölt?
Barabás Ferenc polgármester: Nincs. Beszélt Zsadányi Zsolttal, kérte segítségét, beszélt
pályázatírókkal is, tudomása szerint a VÁTI megszűnik, valószínűnek tartja, hogy lesz, aki
munkát keres.
Harsányi Csaba képviselő: Véleménye szerint olyan embert kell felvenni, akinek nincs más
munkája, nem előny, ha másik munkahelye van.
Barabás Ferenc polgármester: Annak örülne, ha biharkeresztesi lenne, fél nyolckor kezdene, a
pályázatírókkal lenne egy irodában. Kéri, fogadják-e a pályázati kiírást. December 15-ig lehet
benyújtani a pályázatot, decemberi ülésén fog dönteni a Képviselő-testület. 2016. január 1jétől tölthető be a vezetői tisztség.
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Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés tartalmát
megismerte.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Szolgáltató Kft., valamint a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetői pozícióját meghirdesse, majd annak eredményéről a 2015. év
decemberi Képviselő-testületi ülésen beszámoljon.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2015. november 15.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
184/2015. (XI. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés tartalmát
megismerte.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a a
Biharkeresztesi Városfejlesztési Szolgáltató Kft., valamint a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozícióját meghirdesse,
majd annak eredményéről a 2015. év decemberi Képviselő-testületi ülésen
beszámoljon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. november 15.

3. Előterjesztés tanoda pályázat
szándéknyilatkozathoz

benyújtásához

kapcsolódó

együttműködési

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A pályázat benyújtásához
szükség van együttműködési szándéknyilatkozat megkötésére. Az iskola szeretné, ha
megvalósulhatna a pályázat. A Széchenyi utcai iskola külön bejárattal rendelkező
épületrészében lévő helyiségek elegendőek. Ismerteti a határozati javaslatot. Ha nyertes lesz a
pályázat, az együttműködési megállapodás megkötésére lesz szükség.
Gyökös Zoltán képviselő: Véleménye szerint ráfér az iskolások egy részére, szükséges a
tanoda. Biztos nagy lesz a pályázók száma.
Barabás Ferenc polgármester: Néhány településen ez működik. Megpróbálnak lobbizni a
pályázat sikeressége érdekében. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és támogatja az EFOP3.3.1-15 Tanoda programok támogatása pályázati felhívásra a Debreceni Egyetem Különleges
Orvos – és Mentőcsoport Egyesület által benyújtani szándékozott Bihari Tanoda című
pályázati tervet.
A képviselő-testület egyetért a pályázat beadásához szükséges együttműködési
szándéknyilatkozat tartalmával, és felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert annak
aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. november 10.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
185/2015. (XI. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és támogatja az
EFOP-3.3.1-15 Tanoda programok támogatása pályázati felhívásra a Debreceni
Egyetem Különleges Orvos – és Mentőcsoport Egyesület által benyújtani szándékozott
Bihari Tanoda című pályázati tervet.
A képviselő-testület egyetért a pályázat beadásához szükséges együttműködési
szándéknyilatkozat tartalmával, és felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert annak
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. november 10.

4. Szóbeli előterjesztés a Városi Sportegyesület támogatására
Barabás Ferenc polgármester: A Városi Sportegyesület mindig pályázott a TAO-ra. A
pályázati kiírás sem volt egyértelmű. Az egyesület számára szükséges dolgokat
megvásárolták, a számlákat fizették. 591 E Ft-ot vissza kell fizetniük, mert nem olyan célokra
lett felhasználva, mint amit a pályázati kiírás elképzelt. Kis egyesületről van szó, nem
építenek pályát, sem lelátót. Benyújtottak újabb pályázatot. Javasolja, hogy a rendelkezésre
álló 300 E Ft-ot még az idei keretből biztosítsák számukra, és előlegezzenek meg a 2016. évi
támogatásból 300.000 Ft-ot. Így vissza tudják fizetni az 591 E Ft-ot, és hozzájuthat az
egyesület a 3.200 E Ft támogatáshoz.
Gyökös Zoltán képviselő, egyesület elnöke: Így történhetett még 2014-ben. Augusztustól
folyik a bajnokság. A TAO-t fel sem tudták használni. A következő félévben ki tudják
gazdálkodni az összeget. Természetesen jobban odafigyelnek az elszámolásra.
Harsányi Csaba képviselő: Mire lehet használni a támogatást?
Gyökös Zoltán képviselő, egyesület elnöke: Napi működésre nem.
Zsilinyi László képviselő: A 600.000 Ft rendelkezésre áll?
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Barabás Ferenc polgármester: Az összeg rendelkezésre áll. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportegyesületet 2015. évi
költségvetése terhére 600 000 Ft támogatásban részesíti.
A támogatás 50 %-át – 300 000 Ft-ot – a képviselő-testület azzal a feltétellel biztosítja a
Sportegyesület részére, hogy azzal a 2016. évi támogatást csökkenti.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. november 6.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
186/2015. (XI. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportegyesületet
2015. évi költségvetése terhére 600 000 Ft támogatásban részesíti.
A támogatás 50 %-át – 300 000 Ft-ot – a képviselő-testület azzal a feltétellel biztosítja
a Sportegyesület részére, hogy azzal a 2016. évi támogatást csökkenti.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. november 6.

5. Különfélék
Hozzászólások
Harsányi Csaba képviselő: A Kossuth utcán 131. szám elől a buszmegálló táblát elvitték,
eltűnt.
Nagy Barnabás képviselő: Hivatalosan ott nincs buszmegálló.
Barabás Ferenc polgármester: Valószínűnek tartja, hogy szándékosan vitték el. Tárgyalt a
Volánnal a két gyerek buszról való lemaradásával kapcsolatosan. A két tanuló nem is akart
igazából felszállni. Éppen helyettes buszsofőr volt, aki tett egy megjegyzést, hogy tele a busz.
Felvesznek több embert. Nem iskolabuszként működik, mert akkor tanár, plusz biztonsági őr,
kísérő kellene. A tárgyalás eredménye az lett, hogy betettek másik autóbuszt, de betartják a
szabályokat, csak ott állnak meg, ahol tényleges megálló van, s a végállomáson mindenkinek
le kell szállni, így nem tudják lefoglalni előre a helyeket, ha a postánál felszállnak a diákok.
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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