BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. JÚLIUS 11-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:
133/2016. (VII. 11.) BVKt
határozat

A művelődési ház eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról

134/2016. (VII. 11.) BVKt
határozat

Hasznosi Chis Ágoston kérelméről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 11-én – hétfő
– du. 14 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, Nagy Barnabás helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba, Zsilinyi László 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 a
benyújtásáról

művelődési

ház

eszközbeszerzésére

vonatkozó

pályázat

2. Szóbeli előterjesztés Hasznosi Chis Ágoston egyéni vállalkozó kérelméhez
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a
benyújtásáról

művelődési

ház

eszközbeszerzésére

vonatkozó

pályázat

2. Szóbeli előterjesztés Hasznosi Chis Ágoston egyéni vállalkozó kérelméhez
Tárgyalt napirendi pont:
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1. Előterjesztés a
benyújtásáról

művelődési

ház

eszközbeszerzésére

vonatkozó

pályázat

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Eszközbeszerzésre
most lehet pályázatot benyújtani. Az önerő biztosításáról és a pályázat benyújtásáról kellene
dönteni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. A szükséges eszközökre
pályáznának, az önerő kilencszeresére lehet igényt benyújtani. 400 E Ft van betervezve, de a
pályázatot meg is kell indokolni. 162.459 Ft összegű önerő biztosítását tartalmazza a
határozati javaslat.
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:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

1.624.588 Ft.
1.462.129 Ft.
162.459 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: ____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
133/2016. (VII. 11.) 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:

1.624.588 Ft.
1.462.129 Ft.
162.459 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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2. Szóbeli előterjesztés Hasznosi Chis Ágoston egyéni vállalkozó kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Hasznosi Chis Ágoston nyújtott be kérelmet az
önkormányzathoz. Kérelme a Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan előtti bejáró bővítésére, és
két parkoló kialakítására vonatkozik. Megnézték a helyszínt. 6 méter szélesre szeretné
bővíteni a bejárót, de ez most is 6 m. A Közút kezelésében van a Kossuth utca, javasolta
számára, hogy oda küldje meg a kérelmet. A kérelem második része két parkoló biztosítására
vonatkozik. Ott nem fér el két hely, nagyon jó indulattal is csak egy parkoló. Nem a realitás
talaján áll egyik kérése sem. Szűk a hely. Igaza van, hogy a Kossuth utca zsúfolt. Az lenne
megoldás, ha az udvaron alakítana ki parkolót.
Nagy Barnabás képviselő: Biztosan az üzletnyitáshoz van szüksége a parkolóra. Véleménye
szerint is az udvaron tud kialakítani.
Barabás Ferenc polgármester: A határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták,
megismerték azt. Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Hasznosi Chis Ágoston
egyéni vállalkozó Biharkeresztes, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan előtti bejáró bővítésére
és parkoló kialakítására vonatkozó kérelmét, s alábbi határozatot hozta:
1. A bejáró bővítésére vonatkozóan hatáskörrel és illetékességgel a Magyar Közút
Zrt Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4025 Debrecen, Barna u, 15.)
rendelkezik.
2. A Képviselő-testület a két beállós parkoló kialakítására vonatkozó kérelemről a
Magyar Közút Zrt. határozatát követően dönt.
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.
134/2016. (VII. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Hasznosi Chis
Ágoston egyéni vállalkozó Biharkeresztes, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan előtti
bejáró bővítésére és parkoló kialakítására vonatkozó kérelmét, s alábbi határozatot
hozta:
3. A bejáró bővítésére vonatkozóan hatáskörrel és illetékességgel a Magyar Közút
Zrt Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4025 Debrecen, Barna u, 15.)
rendelkezik.
4. A Képviselő-testület a két beállós parkoló kialakítására vonatkozó kérelemről a
Magyar Közút Zrt. határozatát követően dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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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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