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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 29-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
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
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
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. 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 Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
4. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodás integrációjáról
5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és
az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
6. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
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7. Előterjesztés az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében TOP1.1.1-15-HB1-2016-00007
azonosítószámú,
„Iparterület
fejlesztése
Biharkeresztesen" elnevezésű projekttel kapcsolatos magasépítési kivitelezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez
8. Előterjesztés Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat
keretében a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú, Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű projekttel kapcsolatos
Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, építési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásról
9. Előterjesztés a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület kérelméhez
10. Előterjesztés a TOP 1.1.1 pályázat megvalósításában közreműködő rehabilitációs
szakmérnök kiválasztására
11. Előterjesztés aljegyzői pályázatokról szóló tájékoztatásról
12. Különfélék
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 Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
4. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodás integrációjáról
5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és
az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
6. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
7. Előterjesztés az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében TOP1.1.1-15-HB1-2016-00007
azonosítószámú,
„Iparterület
fejlesztése
Biharkeresztesen" elnevezésű projekttel kapcsolatos magasépítési kivitelezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez
8. Előterjesztés Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat
keretében a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú, Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű projekttel kapcsolatos
Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, építési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásról
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9. Előterjesztés a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület kérelméhez
10. Előterjesztés a TOP 1.1.1 pályázat megvalósításában közreműködő rehabilitációs
szakmérnök kiválasztására
11. Előterjesztés aljegyzői pályázatokról szóló tájékoztatásról
12. Különfélék
Tárgyalt 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 írásban megkapták, kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti jelentés 7-8. pontjával
kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A főigazgatóságról azért keresték meg, mert a mentőállomás a
most hatályos jogszabályoknak nem mindenben felel meg. Az épület az önkormányzat
tulajdonában van. Az átalakításokat az önkormányzatnak kellene elvégezni. A másik kérésük,
hogy a garázsra automata garázsajtót kell szerelni, mert az felgyorsítaná a mentőautó
közlekedését. A 2017. évi költségvetés ezt nem teszi lehetővé. A területfejlesztési konferencián
arról kaptak tájékoztatást, hogy készül egy megyei fejlesztési terv.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, 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. június 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
140/2017. (VI. 29.) 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. június 29.
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2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők megkapták, megismerték azt.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. 06. 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
141/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. 06. 29.

3. Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a köznevelési bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a beszámolót,
megállapították, hogy az előző beszámolókhoz formájában és minőségében hasonló, alapos.
Nagy öröm, hogy ilyen sikeresen működik a ház, egyetlen negatívum, amit tapasztalnak, hogy a
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal nem tudják felvenni a kapcsolatot, aki célcsoport lenne. A
gyerekház munkatársainak a munkáját megköszönve, dicsérettel javasolják a beszámoló
elfogadását.
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Az önkormányzat és a Kft segítségét megköszönik.
Továbbá megköszöni munkatársai, beleértve a két közfoglalkoztatott dolgozó munkáját is. Teljes
erőbedobással, minden nap dolgoznak, nyáron sincs leállás. Nyáron az óvodásokat is vihetik.
Szakmai napon vettek részt, ahol szerette volna megkérdezni a finanszírozás differenciálását.
Ahol kevesebb család van, ott több pénz jut bármire. Spórolnak, vannak jobb módú családjaik,
igen, nélkülük nem boldogulnának, felajánlásokat hoznak a családok, a városlakók.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetért a bizottság véleményével. Nagyon színes, gazdag
programjai vannak a gyerekháznak, magukénak érzik a biharkeresztesiek, el sem tudják képzelni
a napjaikat a programok nélkül. Ez az ott dolgozók munkáját dicséri. Szívesen viszik oda a
gyerekeket. A beszámoló alapos. A finanszírozás az önkormányzatnak is komoly kihívást jelent,
mert nem elegendő az az összeg, amit erre a feladatra biztosítanak. Köszöni mindenkinek a
munkáját, aki ott dolgozik.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2017 év
első félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 29.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e beszámoló
dicsérettel való elfogadásával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2017 év
első félévi tevékenységéről szóló beszámolót a dolgozók munkájának megköszönésével,
dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
142/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház
2017 év első félévi tevékenységéről szóló beszámolót a dolgozók munkájának
megköszönésével, dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

4. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodás integrációjáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén minden határozati javaslatot
elfogadásra javasol.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Együttes bizottsági ülésen kellőképpen átbeszélték az
előterjesztést. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 1. számú
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, 2017. július 1-el, 2017. december
31-ig tartó felmondási idővel felmondja a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2013.
december hó 2. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, tekintettel arra,
hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mint koordináló szerv
visszavonta a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéré kiállított megfelelőségi
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véleményét, így a közszolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges
jogszabályi feltételekkel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felmondást az önkormányzat nevében írja
alá.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
143/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, 2017. július 1-el, 2017.
december 31-ig tartó felmondási idővel felmondja a Bihari Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel 2013. december hó 2. napján kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mint koordináló szerv visszavonta a Bihari
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéré kiállított megfelelőségi véleményét, így a
közszolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályi
feltételekkel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felmondást az önkormányzat
nevében írja alá.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
törzstőke felemelése esetén 40.000.-Ft névértékben üzletrészt kíván szerezni a Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben (székhely: 4031 Debrecen, István út 136.). A
társaság taggyűlésén az üzletrész képviseletével megbízza Berettyóújfalu város képviselőjét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törzstőke összegét a 2017. évi költségvetés
terhére biztosítsa, és felhatalmazza a tulajdonszerzéssel összefüggő okiratok aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
144/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a törzstőke felemelése esetén 40.000.-Ft névértékben üzletrészt kíván szerezni a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben (székhely: 4031 Debrecen, István
út 136.). A társaság taggyűlésén az üzletrész képviseletével megbízza Berettyóújfalu
város képviselőjét.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törzstőke összegét a 2017. évi
költségvetés terhére biztosítsa, és felhatalmazza a tulajdonszerzéssel összefüggő okiratok
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 3. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosaként szerződést kíván kötni a
társasággal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 2018. január 1-jével kezdődően 10
éves időtartamra. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
tulajdon szerzést követően azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
145/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete kinyilvánítja szándékát, hogy
a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosaként szerződést kíván
kötni a társasággal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 2018. január 1-jével
kezdődően 10 éves időtartamra. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
tulajdon szerzést követően azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 4. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 2018.
január 1.-jei hatállyal csatlakozni kíván a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy
- a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el
- lakosságszám-arányosan biztosítja a Társulási Megállapodásban rögzített vagyoni
hozzájárulást
- tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanácsban a szavazati arány közvetetten
lakosságszám arányos.
A Képviselő-testület a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába az önkormányzat képviseletére a polgármestert delegálja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges
intézkedéseket megtegye, valamint az okiratokat aláírja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 29.
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
146/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy
2018. január 1.-jei hatállyal csatlakozni kíván a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a Társulási
Megállapodásban foglaltak szerint.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy
- a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el
- lakosságszám-arányosan biztosítja a Társulási Megállapodásban rögzített vagyoni
hozzájárulást
- tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanácsban a szavazati arány közvetetten
lakosságszám arányos.
A Képviselő-testület a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába az önkormányzat képviseletére a polgármestert delegálja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges
intézkedéseket megtegye, valamint az okiratokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 5. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2013. június 30-án hatályba lépett
Társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
4./ pont A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat – és hatáskörök.
„ A KEOP projekt keretében megvalósuló rekultivációval kapcsolatos előkészítő munkák –
pályázat lefolytatása, közbeszerzés lebonyolítása, szerződéskötés – valamint a tényleges
rekultivációs munkákkal kapcsolatos projektgazdai feladatok ellátása.”
„A rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátása.”
helyett:
„A KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006 azonosító számmal rendelkező pályázat keretében
megvalósult hulladéklerakók rekultivációja projekt fejlesztéseinek fenntartása, a rekultivált
területek utógondozása.”
valamint a 19./ pont
„A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. A társulás
vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú hulladéklerakó telep, a berettyóújfalui 0714/29
hrsz.-ú földterület, valamint a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu,
Oláh Zsigmond u. 1-1., cégjegyzékszám: 09-09-010210) 51 %-os üzletrésze.
helyett:
„A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. A társulás
vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú hulladéklerakó telep, a berettyóújfalui 0714/29
hrsz.-ú földterület, valamint a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4100
Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1., cégjegyzékszám: 09-09-010210) 100 %-os üzletrésze.”
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
147/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2013. június 30-án hatályba
lépett Társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
4./ pont A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat – és hatáskörök.
„ A KEOP projekt keretében megvalósuló rekultivációval kapcsolatos előkészítő
munkák – pályázat lefolytatása, közbeszerzés lebonyolítása, szerződéskötés –
valamint a tényleges rekultivációs munkákkal kapcsolatos projektgazdai feladatok
ellátása.”
„A rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátása.”
helyett:
„A KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006 azonosító számmal rendelkező pályázat keretében
megvalósult hulladéklerakók rekultivációja projekt fejlesztéseinek fenntartása, a
rekultivált területek utógondozása.”
valamint a 19./ pont
„A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti
meg. A társulás vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú hulladéklerakó
telep, a berettyóújfalui 0714/29 hrsz.-ú földterület, valamint a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1.,
cégjegyzékszám: 09-09-010210) 51 %-os üzletrésze.
helyett:
„A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti
meg. A társulás vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú hulladéklerakó
telep, a berettyóújfalui 0714/29 hrsz.-ú földterület, valamint a Bihari
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u.
1-1., cégjegyzékszám: 09-09-010210) 100 %-os üzletrésze.”
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 6. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás jelenlegi társulási megállapodásában
megjelölt társulási cél módosítását, és az ezzel összefüggő rendelkezések módosítását tartalmazó
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okiratot aláírja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
148/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bihari Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodását jóváhagyja.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás jelenlegi társulási
megállapodásában megjelölt társulási cél módosítását, és az ezzel összefüggő
rendelkezések módosítását tartalmazó okiratot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és
az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a határozati javaslat
elfogadásával egyetért.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltak alapján –
Biharkeresztes Város Önkormányzata 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának 2017. évi felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2. A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő, még meg nem valósult
célkitűzések határidejét 2018. június 30. napjáig meghosszabbítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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149/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-ában foglaltak alapján – Biharkeresztes Város Önkormányzata 2013-2018. évre szóló
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2017. évi felülvizsgálatát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő, még meg nem valósult
célkitűzések határidejét 2018. június 30. napjáig meghosszabbítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 30.

6. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a pályázat
benyújtását támogatják, a határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a művelődési ház felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról 11/1998.
(XII. 3.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
Hrsz: 198.
A beruházás költsége:
4 103 594 Ft.
Az igényelt támogatás:
3 693 234 Ft.
Az önerő:
410 360 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja.
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.
150/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a művelődési ház felújítása céljából pályázatot
nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
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A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról
11/1998. (XII. 3.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4110 Biharkeresztes,
Hősök tere 12. Hrsz: 198.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

4 103 594 Ft.
3 693 234 Ft.
410 360 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Biharkeresztes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

7. Előterjesztés az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében TOP1.1.1-15-HB1-2016-00007
azonosítószámú,
„Iparterület
fejlesztése
Biharkeresztesen" elnevezésű projekttel kapcsolatos magasépítési kivitelezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Az ipari park magasépítési kivitelezési közbeszerzési folyamata zárult le, megkapták az
árajánlatokat, a bíráló bizottság elvégezte a munkáját.
Szalóki János ügyvezető, bíráló bizottság tagja: Négy ajánlat érkezett vissza, nagy szórás volt
közöttük, a bizottság az AB Create Kft. ajánlatának elfogadását javasolja.
Barabás Ferenc polgármester: A döntéshez név szerinti szavazás szükséges. A Bírálóbizottság
javaslata alapján az előterjesztés alábbi határozati javaslatát javasolja elfogadásra.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által 2017. június 6.
napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § (1) bekezdése
alapján „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében TOP-1.1.1-15-HB1-201600007 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen" elnevezésű projekttel
kapcsolatos magasépítési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában indított nyílt eljárás szabályai
szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásra benyújtott
ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az alábbi döntéseket
hozza:
1. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ----2. Érvényes ajánlattevő neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme,
illetőleg elemei:

-

DRYVIT PROFI Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.
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S.sz.

-

TERRA-GENERÁL Építőipari Kft. (4251. Hajdúsámson, Mikótelek u. 18.)
ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.

-

TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Désány utca 16. 4. em. 15.) ajánlattevő
ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.

-

AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye utca 36.) ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.

Részszempont

1

Nettó vállalkozási díj
(Ft)

2

Vállalt teljes körű
jótállási időszak a
műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követő
naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező
jótállási időn felül
maximum 48 hónap)

DRYVIT PROFI
Kft. (4030
Debrecen,
Karabély utca 3.)
Ajánlat

TERRAGENERÁL Kft. TÖMB 2002 Kft. AB Create Kft.
(4251.
(4220
(4225
Hajdúsámson, Hajdúböszörmény,
Debrecen,
Mikótelek u.
Désány utca 16. 4. Berkenye utca
18.)
em. 15.)
36.)
Ajánlat
Ajánlat
Ajánlat

52 494 703 Ft

48 783 662 Ft

55 927 377 Ft

43 729 515 Ft

0

12

12

12

14

3

Szakmai ajánlat a
322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a Kbt.
76.§ (3) bekezdés b)
pontja alapján az eljárást
megindító felhívás
III.1.4. M2) pontja
szerinti alkalmassági
követelmény igazolására
bemutatott szakember 36
hónap feletti az
alkalmassági
követelményként
meghatározott területen
szerzett szakmai
többlettapasztalata
hónapokban megadva
(egész hónapban
megadva, maximum 36
hónap)

3

285

4

176

3. Az érvényes ajánlatok értékelése táblázatba foglalva a következő:

Súlyszám

É. pont és
súlyszám
szorzata

Bírálati szempont

Értékelési
pontszám

S.sz

DRYVIT PROFI Kft. (4030 Debrecen, Karabély
utca 3.)

1

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
52 494 703 Ft

83,47

5842,88

2

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

0

1,00

10,00

20

3

9,25

185,00

3

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

6037,88

15

Bírálati szempont

2

3

É. pont és
súlyszám
szorzata

1

Súlyszám

Értékelési
pontszám

S.sz

TERRA-GENERÁL Kft. (4251. Hajdúsámson,
Mikótelek u. 18.)

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
48 783 662 Ft

89,74

6282,03

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

12

100,00

1000,00

20

285

100,00

2000,00

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

Súlyszám

É. pont és
súlyszám
szorzata

Bírálati szempont

TÖMB 2002 Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Désány utca 16.
4. em. 15.)
Értékelési
pontszám

S.sz

9282,03

1

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
55 927 377 Ft

78,41

5488,55

2

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

12

100,00

1000,00

20

4

12,00

240,00

3

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

6728,55

16

Bírálati szempont

2

3

É. pont és
súlyszám
szorzata

1

Súlyszám

Értékelési
pontszám

S.sz

AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye
utca 36.)

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
43 729 515 Ft

100,00

7000,00

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

12

100,00

1000,00

20

176

100,00

2000,00

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

10000,00

4. Az érvényes ajánlatokat figyelembe véve a legjobb ár-érték arány alapján a legkedvezőbb
ajánlatot
- az AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye utca 36.)
ajánlattevő nyújtotta be.
5. Tekintettel arra, hogy
- az AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye utca 36.) ajánlattevő már az
ajánlatában igazolta a kizáró okok fenn nem állását, továbbá igazolta mind a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, mind a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságát, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívásának az alkalmazására nem volt szükség.
6. Döntés:
Az érvényes ajánlatokat
figyelembe véve a legjobb árérték arány alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlattevő

AB Create Kft. (4225
Debrecen, Berkenye utca 36.)

Nettó vállalkozási díj (Ft)

43 729 515

Fedezethiány (nettó) Ft

1 960 639

17

Biharkeresztes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a hiányzó fedezetet az „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00007
azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen" elnevezésű projekt költségvetésén
belüli átcsoportosításból biztosítja, erre való tekintettel:
Nyertes Ajánlattevő
Neve
AB Create Kft.

Címe
4225 Debrecen, Berkenye utca
36.

Nyertes ajánlat
Nettó vállalkozási díj (Ft)
43 729 515

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a nyertes
ajánlattevővel való, a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával, vállalkozási
szerződés megkötésére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: haladéktalanul
Dr. Juhász Marica jegyző: Felkéri a képviselőket, ülésrendben név szerinti szavazásra.
Gyökös Zoltán képviselő: „igen”
Dani Béla Péter képviselő: „igen”
Zsilinyi László képviselő: „igen”
Nagy Barnabás képviselő: „igen”
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: „igen”
Barabás Ferenc polgármester: „igen”
Barabás Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta.
151/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által 2017. június
6. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § (1)
bekezdése alapján „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében TOP-1.1.115-HB1-2016-00007 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen" elnevezésű
projekttel kapcsolatos magasépítési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában indított nyílt
eljárás szabályai szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési
eljárásra benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az
alábbi döntéseket hozza:
1. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ----2. Érvényes ajánlattevő neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme,
illetőleg elemei:
-

DRYVIT PROFI Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.
18

S.sz.

-

TERRA-GENERÁL Építőipari Kft. (4251. Hajdúsámson, Mikótelek u. 18.)
ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.

-

TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Désány utca 16. 4. em. 15.)
ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.

-

AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye utca 36.) ajánlattevő ajánlata:
 a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján érvényes
ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is
alkalmas a szerződés teljesítésére.

Részszempont

1

Nettó vállalkozási díj
(Ft)

2

Vállalt teljes körű
jótállási időszak a
műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követő
naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező
jótállási időn felül
maximum 48 hónap)

DRYVIT
PROFI Kft.
(4030 Debrecen,
Karabély utca
3.)
Ajánlat

TERRAGENERÁL
TÖMB 2002 Kft.
AB Create
Kft. (4251.
(4220
Kft. (4225
Hajdúsámson, Hajdúböszörmény,
Debrecen,
Mikótelek u.
Désány utca 16. 4. Berkenye utca
18.)
em. 15.)
36.)
Ajánlat
Ajánlat
Ajánlat

52 494 703 Ft

48 783 662 Ft

55 927 377 Ft

43 729 515 Ft

0

12

12

12

19

3

Szakmai ajánlat a
322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a Kbt.
76.§ (3) bekezdés b)
pontja alapján az eljárást
megindító felhívás
III.1.4. M2) pontja
szerinti alkalmassági
követelmény igazolására
bemutatott szakember 36
hónap feletti az
alkalmassági
követelményként
meghatározott területen
szerzett szakmai
többlettapasztalata
hónapokban megadva
(egész hónapban
megadva, maximum 36
hónap)

3

285

4

176

3. Az érvényes ajánlatok értékelése táblázatba foglalva a következő:

Súlyszám

É. pont és
súlyszám
szorzata

Bírálati szempont

Értékelési
pontszám

S.sz

DRYVIT PROFI Kft. (4030 Debrecen,
Karabély utca 3.)

83,47

5842,88

1

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
52 494 703 Ft

2

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

0

1,00

10,00

20

3

9,25

185,00

3

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

6037,88

20

Bírálati szempont

2

3

É. pont és
súlyszám
szorzata

1

Súlyszám

Értékelési
pontszám

S.sz

TERRA-GENERÁL Kft. (4251. Hajdúsámson,
Mikótelek u. 18.)

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
48 783 662 Ft

89,74

6282,03

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

12

100,00

1000,00

20

285

100,00

2000,00

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

Súlyszám

É. pont és
súlyszám
szorzata

Bírálati szempont

TÖMB 2002 Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Désány utca
16. 4. em. 15.)
Értékelési
pontszám

S.sz

9282,03

1

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
55 927 377 Ft

78,41

5488,55

2

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

12

100,00

1000,00

20

4

12,00

240,00

3

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

6728,55

21

Bírálati szempont

2

3

É. pont és
súlyszám
szorzata

1

Súlyszám

Értékelési
pontszám

S.sz

AB Create Kft. (4225 Debrecen,
Berkenye utca 36.)

Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

Ajánlat
43 729 515 Ft

100,00

7000,00

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó):
(12 hónap kötelező jótállási időn felül maximum 48
hónap)

10

12

100,00

1000,00

20

176

100,00

2000,00

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve: a
Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás III.1.4. M2) pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hónap feletti az alkalmassági
követelményként meghatározott területen szerzett
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, maximum 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott értékelési pontok összegei:

10000,00

4. Az érvényes ajánlatokat figyelembe véve a legjobb ár-érték arány alapján a
legkedvezőbb ajánlatot
- az AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye utca 36.)
ajánlattevő nyújtotta be.
5. Tekintettel arra, hogy
- az AB Create Kft. (4225 Debrecen, Berkenye utca 36.) ajánlattevő már az
ajánlatában igazolta a kizáró okok fenn nem állását, továbbá igazolta mind a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, mind a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságát, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívásának az alkalmazására nem volt szükség.
6. Döntés:
Az érvényes ajánlatokat
figyelembe véve a legjobb árérték arány alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlattevő

AB Create Kft. (4225
Debrecen, Berkenye utca 36.)

Nettó vállalkozási díj (Ft)

43 729 515

Fedezethiány (nettó) Ft

1 960 639

22

Biharkeresztes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a hiányzó fedezetet az „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00007
azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen" elnevezésű projekt
költségvetésén belüli átcsoportosításból biztosítja, erre való tekintettel:
Nyertes Ajánlattevő
Neve
AB Create Kft.

Címe
4225 Debrecen, Berkenye utca
36.

Nyertes ajánlat
Nettó vállalkozási díj (Ft)
43 729 515

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a nyertes
ajánlattevővel való, a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával, vállalkozási
szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
haladéktalanul

8. Előterjesztés Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat
keretében a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú, Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű projekttel kapcsolatos
Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, építési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
hivatal energia korszerűsítése, építési munkák ellátása ajánlattételi felhívás megismeréséről, az
eljárás megindításáról, valamint az árajánlattételre felkérni szándékozó cégekről kell döntést
hoznia a Képviselő-testületnek.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 1. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat keretében a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011
azonosítószámú, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű
projekttel kapcsolatos Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, építési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást megismerte.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást megindítására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. június 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
152/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat keretében a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011
azonosítószámú, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű
projekttel kapcsolatos Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, építési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást megismerte.
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Felhatalmazza
megindítására.
Felelős:
Határidő:

Barabás

Ferenc

polgármestert,

hogy

a

közbeszerzési

eljárást

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 30.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megismert projektet támogatja,
egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy Polgármesteri hivatal épületének
energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt keretében építési beruházás tárgyában szükséges
közbeszerzési eljárásban a
-

PAZL Global Korlátolt Felelősségű Társaságot (4031 Debrecen, Zelemér utca 36.
adószám: 24722773-2-09, képviseli: Pázmándi László),

-

GAJF Ép-General Korlátolt Felelősségű Társaságot (4032 Debrecen, Tücsök utca 35.
adószám: 23512928-2-09, képviseli: Goda József),

-

K-GIPSER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (
4029 Debrecen, Cegléd utca 11. adószám: 13308188-2-09, képviseli: Keczán Attila),

-

FERT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (4400 Nyíregyháza,
Koszorú út 14. adószám: 10354056-2-15, ügyvezető: Siketh Szilárd),

-

EGBERSTONE Korlátolt Felelősségű Társaságot (4025 Debrecen, Piac utca 53. I. em. 4.
adószám: 13062233-2-09, képviseli: Struba Péter Erik).

árajánlat tételére felkérje.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 30.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
153/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megismert projektet
támogatja, egyúttal felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy Polgármesteri
hivatal épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt keretében építési
beruházás tárgyában szükséges közbeszerzési eljárásban a
- PAZL Global Korlátolt Felelősségű Társaságot (4031 Debrecen, Zelemér utca 36.
adószám: 24722773-2-09, képviseli: Pázmándi László),
-

GAJF Ép-General Korlátolt Felelősségű Társaságot (4032 Debrecen, Tücsök utca 35.
adószám: 23512928-2-09, képviseli: Goda József),
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-

K-GIPSER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot
(4029 Debrecen, Cegléd utca 11. adószám: 13308188-2-09, képviseli: Keczán
Attila),

-

FERT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (4400 Nyíregyháza,
Koszorú út 14. adószám: 10354056-2-15, ügyvezető: Siketh Szilárd),

-

EGBERSTONE Korlátolt Felelősségű Társaságot (4025 Debrecen, Piac utca 53. I.
em. 4. adószám: 13062233-2-09, képviseli: Struba Péter Erik).

árajánlat tételére felkérje.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 30.

9. Előterjesztés a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport 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 és a
határozati javaslat elfogadását javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri a Balmazújvárosi
Környezetvédelmi Csoport Egyesület tevékenységét, de azt anyagilag nem áll módjában
támogatni.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. június 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
154/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri a Balmazújvárosi
Környezetvédelmi Csoport Egyesület tevékenységét, de azt anyagilag nem áll módjában
támogatni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 29.

10. Előterjesztés a TOP 1.1.1 pályázat megvalósításában közreműködő rehabilitációs
szakmérnök kiválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket. Szintén az ipari park megvalósításához szükséges a
döntés. Négy árajánlatot kértek, 3 érkezett, a legkedvezőbbet az Archi Gori Bt adta.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a határozati javaslat
elfogadásával egyetért.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív Program
TOP-1.1.1-15 pályázat rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátásával az Archi Gori Bt-t (4032
Debrecen, Thomas M. u. 25. fszt. 2.) bízza meg 140.000 Ft+ 0% Áfa Bruttó: 140.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
155/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP-1.1.1-15 pályázat rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátásával az Archi
Gori Bt-t (4032 Debrecen, Thomas M. u. 25. fszt. 2.) bízza meg 140.000 Ft+ 0% Áfa
Bruttó: 140.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

11. Előterjesztés aljegyzői pályázatokról szóló tájékoztatásról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A tájékoztatást már az
együttes bizottsági ülésen megtette, nem volt megfelelő jelentkező, új pályázatot fognak kiírni. A
Képviselő-testületnek nem kell döntést hoznia a napirenddel kapcsolatosan.
12. Különfélék
K/1. Előterjesztés a Bihar Keresztútjai Baptista Gyülekezet kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a pénzügyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
26

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a „B”
határozati javaslat elfogadását javasolják, pénzügyi forrás hiányában nem áll módjukban
támogatni az elképzelésüket.
Barabás Ferenc polgármester: Pillanatnyilag nem áll módjukban támogatást biztosítani. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság javaslatával, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi „B” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihar Keresztútjai Baptista
Gyülekezet megkeresését megismerte, de pénzügyi erőforrás hiánya miatt azt nem áll módjában
támogatni.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. június 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
156/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihar Keresztútjai Baptista
Gyülekezet megkeresését megismerte, de pénzügyi erőforrás hiánya miatt azt nem áll
módjában támogatni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. június 30.

K/2. Szóbeli előterjesztés a HUAWEI Technologis Hungary Kft. kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: A HUAWEI Technologis Hungary Kft. azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy hozzájárulását adja a Bojt és Bedő településen kiépülő Biharkeresztes
településközponttól kiinduló optikai kábel kiépítéséhez. Sajnos a beruházás Biharkeresztest nem
érinti, mert már van két kábeltévé. Földkábelt fognak használni, az utat és vasutat átfúrják. A
határozati javaslatot és a műszaki leírást a képviselők írásban megkapták. A bizottságok
tárgyalták a napirendet. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a határozati javaslat
elfogadásával egyetért.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatja az optikai kábel
kiépítését, a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HUAWEI Technologis Hungary Kft.
által kivitelezésre kerülő Biharkeresztes – Bojt – Bedő optikai hálózat építése során hozzájárul
- a Biharkeresztes településközponttól kiinduló optikai kábel kiépítéséhez,
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-

a Szacsvay utcán új felvezetés kiépítéséhez a légkábeles oszlopsor kiindulási
oszlopáig,
valamint az oszlopsor végénél a 4817. jelű közút mellett új földalatti alépítmény
kiépítéséhez, azzal a feltétellel, hogy miután az érintett nyomvonalon kerékpárút
építése is megvalósul a tervezővel egyeztetni kötelesek.

Kérjük, hogy a beruházás megvalósítása során vegyék figyelembe, hogy a Biharkeresztes
0166/61 hrsz-ú ingatlanon Ipari Park építése van folyamatban.
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.
157/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HUAWEI Technologis
Hungary Kft. által kivitelezésre kerülő Biharkeresztes – Bojt – Bedő optikai hálózat
építése során hozzájárul
- a Biharkeresztes településközponttól kiinduló optikai kábel kiépítéséhez,
- a Szacsvay utcán új felvezetés kiépítéséhez a légkábeles oszlopsor kiindulási
oszlopáig,
- valamint az oszlopsor végénél a 4817. jelű közút mellett új földalatti alépítmény
kiépítéséhez, azzal a feltétellel, hogy miután az érintett nyomvonalon kerékpárút
építése is megvalósul a tervezővel egyeztetni kötelesek.
Kérjük, hogy a beruházás megvalósítása során vegyék figyelembe, hogy a Biharkeresztes
0166/61 hrsz-ú ingatlanon Ipari Park építése van folyamatban.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
K/3. Előterjesztés „A nyári diákmunka 2017” elnevezésű munkaerő-piaci
programról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság a programban való részvétellel
egyhangúlag egyetért, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Július 10-ig lehet regisztrálni a Munkaügyi Központnál,
addig fogadják a diákokat.
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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 nyári diákmunka 2017” elnevezésű
munkaerő-piaci programot megismerte és abban részt kíván venni.
Felhatalmazza a polgármestert a munkaerőigény, illetve a támogatás iránti kérelem benyújtására
a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. július 10.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
158/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A nyári diákmunka 2017”
elnevezésű munkaerő-piaci programot megismerte és abban részt kíván venni.
Felhatalmazza a polgármestert a munkaerőigény, illetve a támogatás iránti kérelem
benyújtására a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. július 10.

K/4. Szóbeli előterjesztés T+T Orlando Kft ajánlatához
Barabás Ferenc polgármester: Mint ismeretes a képviselők előtt, a temető üzemeltetésére a T+T
Orlando Kft-vel kötöttek szerződést. A Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségének mindig
eleget tett. Felmerült az igény a lakosság részéről egy újabb kút létesítésére, mivel a víz nagyon
messze érhető el az új síroktól. A Kft. vállalná, hogy megfúrat egy kutat és a költségét is vállalná
150.000 Ft értékben, ami a bérleti díjba beszámításra kerülne. A napirendet a bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság az ajánlattal egyetért.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a Kft ajánlatát elfogadásra javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
ajánlatot.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság tagjaival
a helyszínt egyeztessék. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetőt üzemeltető T+T Orlando
Kft. kút létesítésére vonatkozó ajánlatát elfogadja, s a kútfúrás 150.000 Ft összegű költségének a
bérleti díjba való beszámításával egyetért.
Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a kút helyének kiválasztásánál
közreműködjön.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
159/2017. (VI. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetőt üzemeltető T+T
Orlando Kft kút létesítésére vonatkozó ajánlatát elfogadja, s a kútfúrás 150.000 Ft
összegű költségének a bérleti díjba való beszámításával egyetért.
Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a kút helyének kiválasztásánál
közreműködjön.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

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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