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Határozatok:
175/2016. (X. 6.) BVKt
határozat
176/2016. (X. 6.) BVKt
határozat
177/2016. (X. 6.) BVKt
határozat
178/2016. (X. 6.) BVKt
határozat

Hasznosi Chis Ágoston kérelméről

Z1

A VIASTEIN Kft. jelzálogjog bejegyzés iránti kérelméről

D7

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosításáról
KÖFOP - 1.2.1-VEKOP – 16 önkormányzati ASP felhatalmazás

Z1
A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 6-án –
csütörtök – 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, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek
Seresné Kovács Anna bizottsági tag
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
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.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés Hasznosi Chis Ágoston kérelméről
2. Előterjesztés a VIASTEIN Kft. jelzálogjog bejegyzés iránti kérelméről
3. 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 Hasznosi Chis Ágoston kérelméről
2. Előterjesztés a VIASTEIN Kft. jelzálogjog bejegyzés iránti kérelméről
3. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Hasznosi Chis Ágoston kérelméről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, a
határozati javaslat „B” pontját javasolják elfogadni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi,
előterjesztés szerinti „B” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Hasznosi Chis Ágoston
egyéni vállalkozó 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan előtti 1 beállós
parkoló kialakítására vonatkozó kérelmét, de azt forgalombiztonsági és forgalomtechnikai
okok miatt nem támogatja, és nem járul hozzá a parkoló közterületen történő kialakításához.
Javasolja, hogy a parkoló kialakítása az udvaron belül történjen meg.
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.
175/2016. (X. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Hasznosi Chis
Ágoston egyéni vállalkozó 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan
előtti 1 beállós parkoló kialakítására vonatkozó kérelmét, de azt forgalombiztonsági és
forgalomtechnikai okok miatt nem támogatja, és nem járul hozzá a parkoló
közterületen történő kialakításához. Javasolja, hogy a parkoló kialakítása az udvaron
belül történjen meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a VIASTEIN Kft. jelzálogjog bejegyzés iránti kérelméről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, a
határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő
0166/61 hrsz „kivett udvar” megjelölésű, 8,357 ha térmértékű ingatlanra a VIASTEIN Kft.
(1149 Budapest, Vezér utca 149/b. I. ház I/5.) jelzálogjogot jegyeztessen be, azzal a feltétellel,
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hogy a jelzálogjog bejegyzését megelőzően a VIASTEIN Kft. köteles az ingatlan értékének
megfelelő 9.305.000 Ft összegben, a bérleti szerződés lejáratának végéig, azaz 2025. április
hó 1. napjáig, bankgaranciát vagy biztosítási szerződésen alapuló feltétel nélküli garanciát
biztosítson Biharkeresztes Város Önkormányzata részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
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.
176/2016. (X. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
tulajdonában lévő 0166/61 hrsz „kivett udvar” megjelölésű, 8,357 ha térmértékű
ingatlanra a VIASTEIN Kft. (1149 Budapest, Vezér utca 149/b. I. ház I/5.)
jelzálogjogot jegyeztessen be, azzal a feltétellel, hogy a jelzálogjog bejegyzését
megelőzően a VIASTEIN Kft. köteles az ingatlan értékének megfelelő 9.305.000 Ft
összegben, a bérleti szerződés lejáratának végéig, azaz 2025. április hó 1. napjáig,
bankgaranciát vagy biztosítási szerződésen alapuló feltétel nélküli garanciát
biztosítson Biharkeresztes Város Önkormányzata részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy pályázatoknál nincs döntés
még, információhoz sem tudnak jutni. A cég folyamatosan dolgozik, stabilizálták a talajt,
alapot készítettek. Az út egy részét már elkezdték, hogy tudjanak dolgozni rossz időben is.
Remélik, hogy nem lesz probléma.
Gyökös Zoltán képviselő: Bízik benne, hogy felgyorsulnak az események, és a határidőket
tudják tartani.
3. Különfélék
K/1.

Előterjesztés Biharkeresztesi Közös
költségvetésének módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Vége a
népszavazásnak, azt az összeget, amit biztosított a Kormány a feladatra, felhasználta a hivatal.
Javasolja, fogadják el a módosítást. A napirendet a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri,
mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a közös
önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2016. október 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
177/2016. (X. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. október 31.

K/2. Szóbeli előterjesztés a KÖFOP-1-2.1.-VEKOP-16 azonosító jelű pályázathoz
Barabás Ferenc polgármester: A képviselők előtt ismeretes, hogy az önkormányzatoknak
2017. január 1-jével az ASP rendszerhez csatlakozni szükséges. A képviselő-testület
szeptemberi ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, s a Govern-Soft Kft megbízásáról a
pályázat elkészítésére. Újabb, felhatalmazás megadásáról szóló határozat meghozatala
szükséges. A határozati javaslatot a képviselők írásban megismerték.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak érdekében,
hogy Biharkeresztes Város Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 114. § - ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint -az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza
Biharkeresztes város polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP - 1.2.1VEKOP - 16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja
Biharkeresztes Város Önkormányzata, nevében és javára.
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.
178/2016. (X. 6.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz annak
érdekében, hogy Biharkeresztes Város Önkormányzata - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. § - ában, illetve az
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önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza Biharkeresztes város
polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP - 1.2.1-VEKOP - 16
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja Biharkeresztes Város Önkormányzata, nevében és javára.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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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