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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 29-én –
kedd – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica jegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol: Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Meghívottak vendégek:
Átyinné Pénzes Emília bizottsági tag
Nagy Zsoltné bizottsági tag
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag
Sáfrány Géza bizottsági tag
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő nyilvános ülés napirendi pontjait tárgyalja meg a
képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
4. Előterjesztés a Viastein Kft ajánlatához
5. Előterjesztés a TOP 3.2.1 pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv
elkészítését végző szervezet kiválasztására
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6. Előterjesztés a TOP 1.4.1-15 pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv
elkészítését végző szervezet kiválasztására
7. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
4. Előterjesztés a Viastein Kft ajánlatához
5. Előterjesztés a TOP 3.2.1 pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv
elkészítését végző szervezet kiválasztására
6. Előterjesztés a TOP 1.4.1-15 pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv
elkészítését végző szervezet kiválasztására
7. Különfélék
Tárgyal napirendi pont
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes bizottsági ülésen
tárgyalta a napirendet, egyhangúlag elfogadásra javasolják a hivatal költségvetésének
módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. augusztus 29.

Közös

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
182/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. augusztus 29.

2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Pénzügyi Vezető Asszony tájékoztatást adott a bizottsági ülésen. Kéri, mondják el
véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításával:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

212 389 162 Ft-tal
212 389 162 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés hiány
felhalmozási

1 205 163 873 Ftban
1 271 051 013 Ftban
65 887 140 Ft-ban
59 333 042 Ft
6 554 098 Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

133 717 279 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

169 131 288 Ft-ban,

- felújítások összegét

1 302 031 Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

1 042 586 683 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 101 919 725 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:

446 511 848 Ft-ban,
89 597 948 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

250 989 635 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

270 739 252 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:

44 080 942 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
108 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 108 főben állapítja meg.”
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2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2017. augusztus 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. augusztus 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Jegyző Asszony a napirenddel kapcsolatosan tájékoztatást adott az együttes
bizottsági ülésen. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag elfogadásra javasolják mindkét határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatokat.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 1. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Terv fejezetét
a
BIHARKERESZTES_VIZ
megnevezésű
11-19956-1-001-01-15
és
BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-19956-1-001-01-13 azonosító kóddal rendelkező
vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan
véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre bocsátott
forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt
önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. augusztus 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
183/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Terv
fejezetét a BIHARKERESZTES_VIZ megnevezésű 11-19956-1-001-01-15 és
BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-19956-1-001-01-13 azonosító kóddal
rendelkező vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra
vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre
bocsátott forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a
hiányt önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. augusztus 29.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§ (4)-(5) bekezdése
alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1214. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József vezérigazgató), mint
víziközmű szolgáltatót, hogy a Biharkeresztes ellátási területre BIHARKERESZTES_VIZ
megnevezésű 11-19956-1-001-01-15 és BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-199561-001-01-13 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2018-2032 évekre elkészítse, jóváhagyási
eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a jóváhagyási
eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. augusztus 29.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
184/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4110
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§
(4)-(5) bekezdése alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025
Debrecen, Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében
Ányos József vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Biharkeresztes
ellátási területre BIHARKERESZTES_VIZ megnevezésű 11-19956-1-001-01-15 és
BIHARKERESZTES_SZV megnevezésű 21-19956-1-001-01-13 kóddal ellátott
víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási,
valamint Beruházási Tervet a 2018-2032 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás
céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. augusztus 29.

4. Előterjesztés a Viastein Kft ajánlatához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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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 Viastein Kft (1149 Budapest,
Vezér u. 149/B. I. em. 5.) által tett, az előterjesztés mellékletében szereplő kötelező érvényű
ajánlatot elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a 0166/34 hrsz-ú terület a bérleti szerződés
részévé csak abban az esetben válik, amennyiben önkormányzati tulajdonba kerül.
A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, s az ehhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a 0166/34 hrsz-ú terület önkormányzati
tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. október 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
185/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Viastein Kft (1149
Budapest, Vezér u. 149/B. I. em. 5.) által tett, az előterjesztés mellékletében szereplő
kötelező érvényű ajánlatot elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a 0166/34 hrsz-ú terület a
bérleti szerződés részévé csak abban az esetben válik, amennyiben önkormányzati
tulajdonba kerül.
A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, s az
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a 0166/34 hrsz-ú terület
önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 30.

5. Előterjesztés a TOP 3.2.1 pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv
elkészítését végző szervezet kiválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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.3.2.1-15 pályázat végrehajtásához szükséges kiviteli tervek elkészítésével a
Presztizs Team Kft.-t (1062 Budapest, Andrássy út 56. 1/8.) bízza meg 926.817 Ft+Áfa
Bruttó: 1.177.057 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
186/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.3.2.1-15 pályázat végrehajtásához szükséges kiviteli tervek
elkészítésével a Presztizs Team Kft.-t (1062 Budapest, Andrássy út 56. 1/8.) bízza meg
926.817 Ft+Áfa Bruttó: 1.177.057 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a TOP 1.4.1-15 pályázat megvalósításához szükséges kiviteli terv elkészítését végző szervezet kiválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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.1.4.1-15 pályázat végrehajtásához szükséges kiviteli tervek elkészítésével a
Zsalakó Építőműhely Kft.-t (4033 Debrecen, Herpay Gábor u. 18.) bízza meg 820.000 Ft+Áfa
Bruttó: 1.041.000 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.
187/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP.1.4.1-15 pályázat végrehajtásához szükséges kiviteli tervek
elkészítésével a Zsalakó Építőműhely Kft.-t (4033 Debrecen, Herpay Gábor u. 18.)
bízza meg 820.000 Ft+Áfa Bruttó: 1.041.000 Ft. összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés helyi értékekről
Barabás Ferenc polgármester: Mint a bizottsági ülésen ismertette, a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítése folyamatban van. A településtörténeti szempontból védelemre méltó
építészeti és táji értékeket lehetőség van helyi védelem alá helyezni. A július 20-i ülésen
tárgyaltak róla. Kótai Csaba készíti a kézikönyvet, nem ért egyet a júliusi döntéssel. A
javaslatban szereplő épületeket tüzetesen megnézték, vannak olyanok, amelyek ma már romos
állapotban vannak. A munkaügyi központ kirendeltségének épülete a felújítást követően
elveszítette építészeti értékét. A Bocskai utca 8. és 13. szám alatti házak romos állapotban
vannak. Az együttes bizottsági ülésen megbeszélték, mely épületek kerüljenek, és mely
épületek ne kerüljenek helyi védelem alá.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: A bizottságok javaslata az, mellyel minden
bizottság egyetértett, hogy a Gondviselés Háza főépülete ne kerüljön be, a Református
Egyház parókiája maradjon, a Damjanich u. 21. szám alatti Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola épülete maradjon ki, a Kossuth utcán a Munkaügyi Központ
kirendeltségének épülete ne szerepeljen, a Bocskai u. 8. és 13. szám alatti lakóház ne
szerepeljen, a Polgármesteri Hivatal épületét ne helyezzék helyi védelem alá.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településtörténeti szempontból
védelemre méltó építészeti és táji értékek helyi védelem alá helyezéséről a bizottságok
véleményével egyetértve az alábbi döntést hozza:
 a Református Egyház parókiája kerüljön helyi védelem alá,
 a Gondviselés Háza főépületét, és a Polgármesteri Hivatal épületét ne
helyezzék helyi védelem alá,
 a Damjanich u. 21. szám alatti Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola
épülete, a Kossuth utcán a Munkaügyi Központ kirendeltségének épülete, a
Bocskai u. 8. és 13. szám alatti lakóház ne szerepeljen a helyi védelemre
javasolt épületek között.
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.
188/2017. (VIII. 29.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településtörténeti
szempontból védelemre méltó építészeti és táji értékek helyi védelem alá helyezéséről
a bizottságok véleményével egyetértve az alábbi döntést hozza:
 a Református Egyház parókiája kerüljön helyi védelem alá,
 a Gondviselés Háza főépületét, és a Polgármesteri Hivatal épületét ne
helyezzék helyi védelem alá,
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 a Damjanich u. 21. szám alatti Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola
épülete, a Kossuth utcán a Munkaügyi Központ kirendeltségének épülete, a
Bocskai u. 8. és 13. szám alatti lakóház ne szerepeljen a helyi védelemre
javasolt épületek között.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Gratulál a Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület tagjainak,
a XXI. Egri Népzenei Versenyen második alkalommal elnyert ARANYPÁVA díjhoz,
valamint az ARANYPÁVA NAGYDÍJ-hoz.
Átyinné Pénzes Emília egyesület elnöke: Köszönik a gratulációt, ez a legmagasabb elismerés,
melyet ebben a műfajban kiadnak.
Barabás Ferenc polgármester: Örömét fejezi ki, hogy a református templom felújítása
támogatásban részesült, ami a település számára fontos. A Bocskai István Általános Iskola is
komoly összegű támogatást kapott, új emeletes épület építésére.
Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a Képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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