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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23-án –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
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

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 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. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló törvényből eredő feladatokról
4. Előterjesztés 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
5. Előterjesztés a Város Hete rendezvénysorozat előkészítéséről
6. Előterjesztés Biharkeresztes város közvilágításának fejlesztésére
7. Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez
8. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági
tagjának elfogadásáról
10. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásához
11. Különfélék
K/1.

Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás
benyújtásáról

K/2.

Szóbeli előterjesztés a 382 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó szándéknyilatkozatról

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló törvényből eredő feladatokról
4. Előterjesztés 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
5. Előterjesztés a Város Hete rendezvénysorozat előkészítéséről
6. Előterjesztés Biharkeresztes város közvilágításának fejlesztésére
7. Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez
8. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új felügyelő
bizottsági tagjának elfogadásáról
10. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásához
11. Különfélék
K/1.

Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás
benyújtásáról

K/2.

Szóbeli
előterjesztés
szándéknyilatkozatról

a

382

hrsz-ú

ingatlanhoz

kapcsolódó
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Tárgyal napirendi pont
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket a polgármesteri jelentésekkel kapcsolatosan.
Zsilinyi László képviselő: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 1. pontjával kapcsolatosan
kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Társadalmi egyeztető fórumon vettek részt. A pályázatok kiírása
elhúzódik, két prioritást írtak ki, de egyik sem érinti az önkormányzatot. Folyamatosan tartják a
kapcsolatot Nagyváraddal. Tegnapelőttre volt meghívása Polgármester Úrhoz, de a löszfal
megcsúszása miatt elmaradt a találkozó, be fogják pótolni a tárgyalást. Megvan a három
program, benne van az út is, Nagyvárad folytatja az útépítést, azt kívánja befejezni. Azt gondolja
Biharkeresztes esélyei jók, sajnos valószínűleg csak ősszel lesz kiírva a pályázat.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. március 23.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 23.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. Mivel
kérdés, észrevétel a képviselők számáról nem érkezett, kéri szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztést szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017.03.22
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. 03. 22.

3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló törvényből eredő feladatokról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést. A
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Főépítész megbízására Kótai Csabát javasolja elfogadni
a bizottság, a határozati javaslatokkal egyetért.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, ugyan az a
véleményük, mint az ügyrendi bizottságé.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén Kótai Csaba
megbízásával ért egyet, a rendelet-tervezet és a határozati javaslatok elfogadását javasolják.
Dr. Juhász Marica jegyző: 2016. decemberében jogszabályváltozás történ, minden
önkormányzatnak településképi arculati kézikönyvet kell készíteni, melybe a lakosságot is be
fogják vonni. A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a
nyilvánosság biztosításáról. Március 31-ig két feladata van az önkormányzatnak a főépítész
megbízása, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló rendelet-tervezet
elfogadásra. A korábbi partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat hatályon kívül helyezését
javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: Nagy feladatot fog jelenteni az önkormányzatnak a folyamat.
Kellő alapossággal fogják előkészíteni, a nyilvánosságot biztosítani fogják.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a településfejlesztési, a településrendezési, és a
településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló rendelet-tervezettel:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
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évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Biharkeresztes Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési
eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt:
településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére,
módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb
körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek,
javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.
2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
2. §
(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi
dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.biharkeresztes.hu honlapon (a
továbbiakban: honlap), és a képviselő-testület hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) található
hirdetőtáblán tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági
fórumot tart.
(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó
munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint
településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás
helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató,
munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.
(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a lakossági
fórumot megelőzően legalább 8 nappal. Amennyiben a helyi lap soron következő megjelenése
időszerű, a lakossági fórumról szóló tájékoztatót a helyi lapban is el kell helyezni.
(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési,
valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a
tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség
betekintésre e dokumentumokba.
(5) A partnerek az Önkormányzat által rendszeresített, a honlapról letölthető, illetve a Hivatalban
is átvehető partneri adatlap felhasználásával vagy egyéb írásos formában a tájékoztatóban
meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a
településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.
(6) Az aláírt partneri adatlapon vagy a benyújtott írásos észrevételben meg kell jelölni az
egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése
szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban
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az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe
foglalni.
(7) A partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató
megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek
a. a papír alapon a Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
b. elektronikus levélként a hivatal@biharkeresztes.hu e-mail címre.
3. A dokumentálás és a nyilvántartás módja
3. §
(1) A beérkezett véleményeket a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége rendszerezi,
melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi
dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a
dokumentum tervezetét, amelyet a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége feltölt a
honlapon található tárhelyre.
(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell
megőrizni.
4. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
4. §
(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt,
javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén
a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.
(2) Az érintettek meghívásáról a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége gondoskodik. Az
egyeztetésről jegyzőkönyv készül.
(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni
kell a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal (továbbiakban: Bizottság), amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel,
javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét
írásban rögzíti, és ez esetben bizottsági döntésre nincs szükség.
(5) A Bizottság – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése
feltöltésre kerül a honlapra.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések
5. §
Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat –
a hatályba lépésüket követően – a Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egysége feltölti a
honlapon található tárhelyre.
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6. Záró rendelkezés
6. §
Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. március 24. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott,
Név/Megnevezés:
Képviseletre
jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
a Biharkeresztes Város Önkormányzat által készítendő

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen

előzetes tájékoztatási szakaszában vagy  véleményezési szakaszában
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési, a településrendezési, és a
településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban

 részt kívánok venni.
 nem kívánok részt venni.

…………………………….., 20…… ……hó ………nap
…………………………………….
aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Postacím: Biharkeresztes Város Önkormányzata 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
E-mail cím: hivatal@biharkeresztes.hu
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Előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslat:
Biharkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet elkészítésével összefüggő önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával
……………………. … bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal, 2017. október 1.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok
azon javaslatával, hogy a főépítészi feladatok ellátásával Kótai Csabát bízzák meg. Elfogadják-e
az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet elkészítésével összefüggő önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával
Kótai Csaba építész vezető tervezőt, okleveles építészmérnököt bízza meg.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
azonnal, 2017. október 1.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a településképi arculati kézikönyv
és a településképi rendelet elkészítésével összefüggő önkormányzati főépítészi feladatok
ellátásával Kótai Csaba építész vezető tervezőt, okleveles építészmérnököt bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal, 2017. október 1.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi 2. számú határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.
§-a alapján hatályon kívül helyezi a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről szóló
szabályzat elfogadásáról szóló 11/2010. (I. 27.) valamint 69/2015 (IV.8) BVKT. sz. határozatát.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
57/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. §-a alapján hatályon kívül helyezi a településfejlesztési koncepció, az
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integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi
egyeztetéséről szóló szabályzat elfogadásáról szóló 11/2010. (I. 27.) valamint 69/2015
(IV.8) BVKT. sz. határozatát.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal

4. Előterjesztés 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ahogyan az előterjesztésben olvasható, 4 start
programban, és több hosszú távú foglalkoztatásban vehettek részt az álláskeresők. A helyi
sajátosságra épülő program hét programelemet foglalt magába. A programok keretében 350 fő
közfoglalkoztatását valósították meg. Az előterjesztésben látható, melyek azok a javak,
amelyeket a közfoglalkoztatás keretében megtermeltek és előállítottak. 71 fő vett részt tanfolyamon, a
gyógynövénygyűjtő tanfolyam még jelenleg is folyik. A megítélt támogatások összegét is
tartalmazza az előterjesztés. A hivatal és a Kft dolgozóinak bevonásával jelentős adminisztratív,
és ellenőrzési feladatokat látnak el. Az elmúlt évben több írásbeli figyelmeztetést és elbocsátást
is kellett eszközölni a nem megfelelő munkavégzés, igazolatlan hiányzás miatt
Barabás Ferenc polgármester: Most zajlanak a behívások, sok összeütközést és konfliktust
eredményez, mivel nem tudnak annyi embert foglalkoztatni, mint az elmúlt évben
foglalkoztattak. Magyarországon komoly munkaerőhiány van, itt Hajdú-Bihar Megyében is,
ezért csökkent azoknak a száma, akiket foglalkoztatni tudnak. Mindenkit arra biztat, a
gazdaságban, a termelő szférában próbáljon munkát találni. Aki szakmával rendelkezik, vagy 25
év alatti nagyon indokolt esetben lehet közmunkára behívni. Ennek van realitása. Ezeket a
lépéseket itt Biharkeresztesen is meg kell tenni. Nemcsak elmarasztalni kell a közmunkásokat,
vannak, akik dicséretet érdemelnek. Nem a lógás az általános, vannak olyan emberek is, akiknek
köszönetet kell mondani a munkájukért.
Semlyényiné Mizág Ágota alpolgármester: Javasolja, hogy részesítsék erkölcsi elismerésben
azokat, akik a közfoglalkoztatással foglalkoznak, ahogy más intézmények esetében is dicsérettel
fogadják el beszámolót. Véleménye szerint meg lehetne jelentetni a helyi újságban, nyilván
azokat az adatokat, amelyek publikusak.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. március 23.
Barabás Ferenc polgármester: Azt gondolja annak nincs akadálya, hogy a Keresztesi Hírekben
megjelentessék. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az Alpolgármester Asszony
javaslatával, mely szerint azokat, akik a közmunka szervezésében, lebonyolításában részt
vesznek, a Képviselő-testület részesítse dicséretben. Elfogadják-e a kiegészített alábbi határozati
javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület dicséretben részesíti azokat a munkatársakat, akik a közmunka
szervezésében, és lebonyolításában részt vesznek.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. március 23.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
58/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a 2016. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület dicséretben részesíti azokat a munkatársakat, akik a közmunka
szervezésében, és lebonyolításában részt vesznek.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 23.

5. Előterjesztés a Város Hete rendezvénysorozat előkészítéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a rendezvénysorozat
előkészítéséről szóló tájékoztatót, és egyhangúlag elfogadásra ajánlják.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Város Hete és a Bihar-Bihor Expó április utolsó
hetében valósul meg, egy hetet foglal magába, minden napra terveztek programot. Ismerteti a
programtervezetet. A kitüntetések adományozására Biharkeresztes Város honlapján, illetve
facebook oldalán, a nyomtatvány elérhető. Aki javaslatot tesz, indoklással kell megtennie. A
művészet napja alkalmából Nagy István termet avatnak a Művelődési Ház dísztermében.
Megőrizve a hagyományokat, az ez évi aktualitásokat is figyelembe vették, új elemként a
reformáció napja szerepel, ezek a programok meg vannak szervezve. 29-én szombaton a
Vásárszövetség ez évi 3., Biharkeresztes történetében a 20. Expó lesz, a védnökök, fővédnök
felkérése megtörtént, van visszajelzés a felkérés elfogadásáról. A néptánc találkozó egészül ki új
elemként a kórustalálkozóval. A program szervezése folyamatosan történik, jó időt és sok
vendéget várnak.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
rendezvénysorozat és Bihar- Bihor Expo programtervezetét megismerte.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. március 23.

évi

Város

Hete

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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59/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi Város Hete
rendezvénysorozat és Bihar- Bihor Expo programtervezetét megismerte.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 23.

6. Előterjesztés Biharkeresztes város közvilágításának fejlesztésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Megtekintették Nagyrábén a közvilágítási rendszert, mindent
alaposan átbeszéltek. Olyan információval rendelkezik, hogy a közvilágítás korszerűsítésére
pályázat 2020-ig már nem kerül kiírásra. Biharkeresztes sajátos helyzetben van, bár lehetne
szabályozni, melyik utca milyen besorolású legyen, Biharkeresztesen minden utcában minden
oszlopon van lámpa. Évek óta jelentős összeggel kell kiegészíteni a közvilágításra kapott állami
támogatást. Ezért is döntöttek arról, hogy nézzenek olyan lehetőséget, amivel csökkenteni lehet a
közvilágítási díjakat. A fejlesztés a lakosságot szolgálja, abban állapodtak meg, hogy őszre
legyen kész, amikor már nagyobb a fogyasztás és nagyobb szükség van rá.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a város közigazgatási
területén a közvilágítás fejlesztését.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok és a
közbeszerzési eljárás előkészítésével.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. március 23.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
60/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a város
közigazgatási területén a közvilágítás fejlesztését.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 23.
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7. Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, 50 E Ft
támogatás biztosítását javasolják az egyesület részére.
Kubnyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az egyesület, mint minden évben megkereste az
önkormányzatot, hogy anyagi támogatást nyújtson számukra. A megye pedagógusainak állítanak
emléket, az elmúlt évben is támogatták az egyesületet, amennyiben ismeretes az idén is egy
biharkeresztesi pedagógus bekerül a könyvbe.
Zsilinyi László képviselő: Pálfi Ilona kolléganő is bekerül feltehetően a kötetbe. Bizottsági
ülésen arról beszéltek, jó lenne, ha kapnák a példányokból.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
kérelmét támogatja. Az egyesület részére ………………………. Ft támogatást nyújt 2017. évi
költségvetése terhére.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 31.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 50 E Ft
támogatás biztosításával, és kérjék az egyesületet, hogy ígéretéhez híven jutassa el a köteteket az
önkormányzat részére. Elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére 50.000 Ft támogatást nyújt 2017. évi
költségvetése terhére.
A Képviselő-testület kéri az Egyesületet, hogy a megígért köteteket juttassa el az önkormányzat
részére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. március 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
61/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére 50.000 Ft támogatást nyújt 2017. évi
költségvetése terhére.
A Képviselő-testület kéri az Egyesületet, hogy a megígért köteteket juttassa el az
önkormányzat részére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 31.
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8. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dr. Juhász Marica jegyző: Minden év március 31-ig el kell készíteni a közbeszerzési tervet, amit
5 évig meg kell őrizni. A mellékletben a pályázatok fel vannak sorolva. Természetesen ez egy
terv, mely menetközben módosítható bármilyen dolog jön, amihez közbeszerzés lefolytatása
szükséges, azzal ki kell egészíteni.
Barabás Ferenc polgármester: A közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. március 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. március 31.
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Melléklet a 62/2017. (III. 23.) számú BVKt határozathoz:
Biharkeresztes Város Önkormányzata
2017. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés
tárgya

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde bővítése
A BESZI épületének a
felújítása

nemzeti

Ipari park létesítése

nemzeti

Közvilágítás
korszerűsítése
III. Szolgáltatásmegrendelés
Kalandozás a kreativitás
birodalmában

nemzeti

nemzeti

nemzeti

Tervezett eljárási típusa

kbt. 115 § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás
kbt. 115 § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás
kbt. 113 § (1) szerinti nem
hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás
Kbt. 115. § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás
Kbt. 115. § szerinti hirdetmény
nélküli eljárás

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.
Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

65 000 000 Ft

2017. II. negyedév.

2017.III. negyedév

22.000.000 Ft.

2017. II. negyedév

2017.IV. negyedév

300 000 000 Ft.

2017. II. negyedév

2017.III. negyedév

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

37 186 480 Ft

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

25 000 000 Ft

2017. II. negyedév

2017. IV. negyedév

Procurement Audit Kft. 4032
Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Juhász Marica

Barabás Ferenc

Jegyző

polgármester

2017. március 23.

2017. március 23.
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9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új felügyelő
bizottsági tagjának elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság Karancsi Lajos Bethlen utcai
lakost javasolja a Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztani. Bizottságuk Szántó Zsigmond
eddigi munkáját megköszöni és további életéhez jó egészséget kíván.
Szalóki János Szabolcs ügyvezető: Szeretné megköszönni Szántó Zsigmond munkáját, hogy
eddig is segítette a Városgazdálkodási Nonprofit Kft tevékenységét.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi „A” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági tagjának Karancsi Lajos 4110 Biharkeresztes, Bethlen utca
14. szám alatti lakost elfogadja.
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.
63/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági tagjának Karancsi Lajos 4110
Biharkeresztes, Bethlen utca 14. szám alatti lakost elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

10. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Konzorcium keretében lehet pályázni a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – című EFOP – 1.5.3-16 kódszámú felhívásra.
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Ismerteti a konzorciumi tagokat. A konzorciumi megállapodás az előterjesztés mellékletében
olvasható. A pályázat benyújtásának feltétele a konzorciumi megállapodás.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete felhatalmazza Biharkeresztes Város
Önkormányzatának polgármesterét a partner önkormányzatok részvételével kötendő, jelen
előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére, valamint a konzorcium
vezetőjeként a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete felhatalmazza Biharkeresztes
Város Önkormányzatának polgármesterét a partner önkormányzatok részvételével
kötendő, jelen előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére,
valamint a konzorcium vezetőjeként a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére, a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

11. Különfélék
K/1.

Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás
benyújtásáról

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
egyetért a rendkívüli támogatási igény benyújtásával, a határozati javaslatot egyhangúlag
támogatják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. április 30. a pályázat benyújtására
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
65/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

K/2.

Barabás Ferenc polgármester
2017. április 30. a pályázat benyújtására

Szóbeli
előterjesztés
szándéknyilatkozatról

a

382

hrsz-ú

ingatlanhoz

kapcsolódó

Barabás Ferenc polgármester: A határozati javaslatot és a Bayer Construct Zrt terveit a
képviselők megkapták. Munkásszállót szeretnének építeni az ingatlanon. A napirendet
valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, egyhangúlag
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Biharkeresztes, 382 hrsz-ú területet a Bayer Construct Zrt. részére értékesíti.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
66/2017. (III. 23.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a Biharkeresztes, 382 hrsz-ú területet a Bayer Construct Zrt. részére értékesíti.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos
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Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület ülését bezárta, a
képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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