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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 11-én – kedd
– de. 11 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a VIII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
2. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a VIII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
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1. Előterjesztés a VIII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: Nem volt számlaszám, ezért nem adták be
a kérelmet korábban. A Megyei Népfőiskolai Egyesülettel kötöttek együttműködési
megállapodást. Számlával kell mindent igazolni. Az összköltség kétmillió forinthoz közelít. A
településre került a rendezvény, ezzel színesíthetik a város programjait. Hét éven keresztül
sikeresen működtek. A helyszín, a környezet szép lesz. Rengeteg visszajelzés érkezett, a
Nagyváradi rádió is reklámozza a rendezvényt. Reméli, kilátogatnak a városlakók a családi
napra. Köszönik a Művelődési Ház Vezetőjének és Polgármester Úrnak a segítségét, hogy
létrejöhet a rendezvény.
Zsilinyi László képviselő: Tisztázódott minden a parkolással kapcsolatosan?
Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: A hátsó részen rengeteg autót tudnak
elhelyezni, forgalomirányításra emberek lesznek. A pályára jármű nem megy, a színpad a
pálya szélén lesz. Úgy gondolja a vasútépítéshez hozott kőcsomók a hangot halkíthatják.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Időkorlát van-e?
Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: A rendőrségen jegyzőkönyv készült, hajnal
háromig van engedély, menekülési utat is terveztek.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Javasolja, hogy keressék meg a lehetőségét, hogy
egyesületté váljanak, akkor az SZJA 1 %-kára is jogosultak lehetnek, akkor nem kell más
szervezetet bevonni, és pályázni is tudnának.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: Erről is beszéltek, most így tudják
lebonyolítani, jövőre biztosan rendeződni fog.
Gyökös Zoltán képviselő, sportegyesület elnöke: Nagyon szépen rendbe van téve a pálya,
nagyon kulturált környezetben szórakozhatnak. Véleménye szerint kulturáltabb, szebb, mint a
kisbánya. A pálya ligetes, a megyében a legszebb. Lehet hosszú távú együttműködés,
amennyiben nem teszik tönkre a területet.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: A rongálás nem jellemző, motoros családi
nap lesz, másfél napos városi rendezvényről beszélnek. Belépőt nem szednek. A csapatban
felnőtt emberek vannak. Tényleg szép a környezet.
Barabás Ferenc polgármester: A támogatási összegről kellene beszélni.
Gyökös Zoltán képviselő: Tudnak-e annyit biztosítani, amit a kérelem tartalmaz?
Barabás Ferenc polgármester: A civil szervezetek részére idén már többször biztosítottak
összegeket. A pénzügyi vezetővel egyeztetett, 200 E Ft-ot tudnának biztosítani, de a
Képviselő-testület dönt. A jövőre nézve javasolja, fogjanak össze, kezdjék el egy szervezet
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létrehozását, van rá igény. Kéri, hogy a rendezvény lebonyolításakor nagy körültekintéssel
járjanak el.
Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: Ha megszavazza a Képviselő-testület a
200.000 Ft-ot, megköszönik.
Gyökös Zoltán képviselő: Javasolja, hogy 200.000 Ft támogatást biztosítsanak a rendezvény
lebonyolításához.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Népfőiskolai Egyesület
Debrecen (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Bajcsy Zs. u. 27., adószáma: 18563849-1-09,
Bírósági nyilvántartási szám: PK62 395/2001., számlaszám: 10400384-50526771-54681005;
képviseli: Porkoláb Lajos elnök) részére a 2017. július 14. és 15. napján megrendezésre
kerülő, VIII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap lebonyolításához ……………………
Ft támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. július 11.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal,
elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Népfőiskolai Egyesület
Debrecen (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Bajcsy Zs. u. 27., adószáma: 18563849-1-09,
Bírósági nyilvántartási szám: PK62 395/2001., számlaszám: 10400384-50526771-54681005;
képviseli: Porkoláb Lajos elnök) részére a 2017. július 14. és 15. napján megrendezésre
kerülő, VIII. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap lebonyolításához 200.000 Ft
támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. július 11.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
165/2017. (VII. 11.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Népfőiskolai
Egyesület Debrecen (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Bajcsy Zs. u. 27., adószáma:
18563849-1-09, Bírósági nyilvántartási szám: PK62 395/2001., számlaszám:
10400384-50526771-54681005; képviseli: Porkoláb Lajos elnök) részére a 2017.
július 14. és 15. napján megrendezésre kerülő, VIII. Határok Nélküli Motoros és
Családi Nap lebonyolításához 200.000 Ft támogatást biztosít 2017. évi költségvetése
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. július 11.

Harsányi Csaba képviselő, motoros egylet elnöke: Köszöni a támogatást a motorosok
nevében.
2. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az Orvosi Ügyelet Kft
tájékoztatása szerint a Világbajnokság ideje alatt az ügyeleti ellátásában nehézségek
fordulhatnak elő, mivel az orvosok magasabb óradíjért a VB-n vállaltak ügyeletet.
Megtesznek mindent, hogy a mentővel együtt a sürgősségi ellátás biztosítva legyen.
Zsilinyi László képviselő: Véleménye szerint a gimnáziumban lévő konyha rendbetétele
érdekében háromoldalú megbeszélést kellene folytatni.
Barabás Ferenc polgármester: Amennyiben nem kapnak megkeresést az önkormányzat
kezdeményezni fogja.
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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