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kezdeményezése
Gyenge Bernadett kérelméről – tulajdonosi hozzájárulás
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 14-én –
kedd – du. 17 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 jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Nagy Albertné
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 Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelmére
2. Előterjesztés Gyenge Bernadett Biharkeresztes, Sallai u. 43. sz. alatti lakos kérelméről

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 Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelmére
2. Előterjesztés Gyenge Bernadett Biharkeresztes, Sallai u. 43. sz. alatti lakos kérelméről

3. Különfélék
Tárgyal napirendi pont
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1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Református Egyházközség kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Előző ülésen már adott tájékoztatást az egyház kérelmével kapcsolatosan. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztést szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztesi Református
Egyházközség által benyújtott, az EFOP 4.1.5-16 köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztése című pályázattal érintett területet kiemelt fejlesztésű területté nyilvánítja.
A pályázat megvalósíthatósága érdekében a Képviselő – testület a város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezi.
A módosítás során a főépítész megbízását, a megbízási díját és a Helyi Építési Szabályzat
módosításával kapcsolatosan felmerülő költségeket a Biharkeresztesi Református
Egyházközség teljes egészében magára vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges
dokumentumok aláírására.
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.
52/2017. (III. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztesi Református
Egyházközség által benyújtott, az EFOP 4.1.5-16 köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztése című pályázattal érintett területet kiemelt fejlesztésű
területté nyilvánítja.
A pályázat megvalósíthatósága érdekében a Képviselő – testület a város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 24/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását
kezdeményezi.
A módosítás során a főépítész megbízását, a megbízási díját és a Helyi Építési
Szabályzat módosításával kapcsolatosan felmerülő költségeket a Biharkeresztesi
Református Egyházközség teljes egészében magára vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés Gyenge Bernadett Biharkeresztes, Sallai u. 43. sz. alatti lakos kérelméről

Barabás Ferenc polgármester: Az előerjesztés a képviselők megkapták, megismerték azt. A
kérelem beérkezését követően megtekintették a kérelemben szereplő helyszínt. Megbeszélték
a térburkolással érintett terület nagyságát. Az „a” határozati javaslat elfogadását javasolja.
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Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztést szerinti alábbi „a”
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Gyenge Bernadett
Biharkeresztes, Sallai utca 43. szám alatti lakos Biharkeresztes, Kossuth u. 11/2. szám alatti
ingatlan előtti közterület térburkolására vonatkozó kérelmét és ahhoz tulajdonosi
hozzájárulását adja.
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.
53/2017. (III. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Gyenge
Bernadett Biharkeresztes, Sallai utca 43. szám alatti lakos Biharkeresztes, Kossuth u.
11/2. szám alatti ingatlan előtti közterület térburkolására vonatkozó kérelmét és ahhoz
tulajdonosi hozzájárulását adja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Különfélék
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a megbeszélteknek megfelelően a Képviselőtestület folytassa munkáját kihelyezett ülésként, Biharkeresztes város közvilágításának
fejlesztése érdekében tekintsék meg a Nagyrábén megvalósult fejlesztést. A közvilágítás
fejlesztéséről szóló előterjesztést következő ülésén tárgyalja a képviselő-testület.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület
nyilvános ülését bezárta.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

4

