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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc polgármester
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester
Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica jegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 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. 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 Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
4. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt kérelméhez
5. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

6. Előterjesztés az önkormányzati intézmények helyiségei alkalmi használatának
díjtételeiről szóló 220/2016. (XII. 20.) számú BVKt. határozat kiegészítéséről

7. Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
8. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tömegsportban való közreműködéséhez
9. Előterjesztés Hajdú-Bihar
megjelentetéséről

Megyei

Almanach

biharkeresztesi

vonatkozású

10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia – Magyarország
program keretében
11. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia – Magyarország
program keretében
12. Előterjesztés a VI. Szüreti Mulatság támogatására
13. Előterjesztés az Ipari Park nyersvíz vezeték és kábel kiváltási munkákra vonatkozó
árajánlat elfogadásához
14. Előterjesztés Arany János emlékpad állítására
15. Előterjesztés a TOP 3.2.1 pályázat megvalósításában közreműködő műszaki ellenőr
kiválasztására
16. Előterjesztés TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat
keretében a TOP – 1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosítószámú projekttel kapcsolatos
építési kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásról
17. 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 Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
4. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt kérelméhez
5. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

6. Előterjesztés az önkormányzati intézmények helyiségei alkalmi használatának
díjtételeiről szóló 220/2016. (XII. 20.) számú BVKt. határozat kiegészítéséről

7. Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
8. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tömegsportban való közreműködéséhez
9. Előterjesztés Hajdú-Bihar
megjelentetéséről

Megyei

Almanach

biharkeresztesi

vonatkozású

10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia – Magyarország
program keretében
11. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia – Magyarország
program keretében
12. Előterjesztés a VI. Szüreti Mulatság támogatására
13. Előterjesztés az Ipari Park nyersvíz vezeték és kábel kiváltási munkákra vonatkozó
árajánlat elfogadásához
14. Előterjesztés Arany János emlékpad állítására
15. Előterjesztés a TOP 3.2.1 pályázat megvalósításában közreműködő műszaki ellenőr
kiválasztására
16. Előterjesztés TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat
keretében a TOP – 1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosítószámú projekttel kapcsolatos
építési kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásról
17. 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 megkapták, megismerték azt. Mivel
kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
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. szeptember 21.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
189/2017. (IX. 21.) 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. szeptember 21.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, továbbra is
kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. 09. 21.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
190/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. 09. 21.

3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést,
az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a társulási megállapodás módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a társulási
megállapodás elfogadását.

Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Azért kerül sor a társulási
megállapodás módosítására, mert Nagykereki község megkapta a működési engedélyt a szociális
étkeztetés saját hatáskörben történő ellátására, illetve Berekböszörmény önkormányzata június
30-án döntött, hogy 2018. január 1. napjától az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetési feladatokat más szervezeti keretek között kívánja ellátni. A társulási
megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületei
minősített többséggel elfogadják azt.
Barabás Ferenc polgármester: Javasolja, hogy vizsgálják felül a társulás működését, szívesen
segítenek a környező településeknek, de a társulási hozzájárulást nem fizetik meg időben. Kérte
Jegyző Asszonyt, hogy szólítsa fel Berekböszörményt, a hozzájárulást, amit májusban megígért
8 napon belül fizesse meg.
Dani Béla Péter képviselő: Ha kilép, van esély, hogy a tartozását megfizesse.
Barabás Ferenc polgármester: Inkasszó benyújtására van lehetőség. Mivel további hozzászólás
nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást jóváhagyja.
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.
191/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

4. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést,
az ügyrendi bizottság egyhangúlag az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén az „A” határozati javaslat
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem
javasolják az utak átvételét, az „A” határozati javaslat elfogadását javasolják.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok
javaslatával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt a Magyar
Közút Nonprofit Zrt által megküldött Előzetes megállapodásban felsorolt 4808. sz. országos
közút 4+698-48+358, 4817. sz. országos közút 11+446-12+636, 42122 sz. országos közút
0+929-3+915, 48316. sz. országos közút 0+000-0+284 kmsz. közötti szakaszait és az
útszakaszokkal érintett földrészleteket forráshiány miatt nem tudja átvenni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t tájékoztassa a Képviselő-testület
döntéséről.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. október 1.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
192/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt a
Magyar Közút Nonprofit Zrt által megküldött Előzetes megállapodásban felsorolt 4808.
sz. országos közút 4+698-48+358, 4817. sz. országos közút 11+446-12+636, 42122 sz.
országos közút 0+929-3+915, 48316. sz. országos közút 0+000-0+284 kmsz. közötti
szakaszait és az útszakaszokkal érintett földrészleteket forráshiány miatt nem tudja
átvenni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t tájékoztassa a Képviselőtestület döntéséről.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 1.

5. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést
mintahogyan már 10 éve csatlakozik az önkormányzat az ösztöndíjrendszerhez, javasolják, hogy
a Képviselő-testület támogassa a határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Néhány gondolatot ismertet a pályázattal kapcsolatosan,
ha a Képviselő-testölet döntése alapján az önkormányzat csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez,
meghirdetésre kerül a pályázati felhívás, azt követően „A” és „B” típusú pályázat benyújtására
van lehetőség. A pályázatok benyújtása egy elektronikus felületen történik, regisztrációhoz
kötött elektronikus űrlapokat kitöltést követően, kinyomtatva, mellékletekkel együtt az
önkormányzat részére postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni. Mellékletként
iskolalátogatási igazolást, keresetigazolást, lakcímkártya másolatot kell csatolni. A pályázatok
benyújtási határideje november 7, december eleje az elbírálás határideje.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 2.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú pályázat
kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, hogy a
határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével gondoskodjanak a
pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
6.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg
felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről
a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. december 7.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2018. január 31. és 2018. augusztus 31.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
193/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 2.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú pályázat
kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, hogy a
határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével gondoskodjanak a
pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos

6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg
felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről
a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. december 7.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2018. január 31. és 2018. augusztus 31.

6. Előterjesztés az önkormányzati intézmények helyiségei alkalmi használatának
díjtételeiről szóló 220/2016. (XII. 20.) számú BVKt. határozat kiegészítéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést.
Az ügyrendi bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén az „A” határozati javaslat
elfogadását javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság is az „A” határozati javaslat
elfogadását javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Korrektnek tartja a bizottságok javaslatát. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételeit 2017. október 1. napjától az alábbiak szerint állapítja
meg:
I. Nem kereskedelmi célú igénybevétel esetén:
1./ Sportcsarnok használati díja:
a) esküvők, egyéb rendezvények: 32.200 Ft/alkalom
b) önkormányzati intézmények: 10.800 Ft/alkalom
c) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
2./ A Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde termeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 5.400 Ft
b) délelőtt vagy délután időtartamra: 3.050 Ft

c)

egy óra időtartamra: 2.150 Ft

3./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermének és az Egészségház
helyiségeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 11.200 Ft
b) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
c) délelőtt vagy délutáni időtartamra: 3.050 Ft
4./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár egyéb termeinek, helyiségeinek használati
díja:
a) átjáró: 3.000 Ft/félnap
5./ Bihar Közösségi Ház termeinek használati díja:
Nagyterem:
a) egy nap időtartamra: 11.000 Ft
b) egy óra időtartamra: 2.800 Ft
Klubterem:
a) egy nap időtartamra: 5.100 Ft
b)
egy óra időtartamra: 2.150 Ft
II. Kereskedelmi célú igénybevétel esetén a díj összege az I. részben megállapított díjak
kétszerese.
III. A díjkedvezmények iránti egyedi kérelemről a polgármester dönt.
IV. Az országgyűlési, európai parlamenti és az önkormányzati választási kampány céljára a
jelöltek és a jelölő szervezetek a Városi Művelődési Ház és Könyvtár, a Sportcsarnok és a
Bihar Közösségi Ház helyiségeit első alkalommal ingyenesen, további alkalmakkor az I.
pontban meghatározott bérleti díj ellenében vehetik igénybe.
Az igények kielégítése az igénybejelentés beérkezésének sorrendjében történik.
A határozatban szereplő összegek ÁFA-t nem tartalmaznak.
2.
Biharkeresztes Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételei megállapításáról szóló 220/2016. (XII. 14.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
2017. október 1.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
194/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételeit 2017. október 1. napjától az alábbiak szerint állapítja
meg:

I. Nem kereskedelmi célú igénybevétel esetén:
1./ Sportcsarnok használati díja:
d) esküvők, egyéb rendezvények: 32.200 Ft/alkalom
e) önkormányzati intézmények: 10.800 Ft/alkalom
f) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
2./ A Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde termeinek használati díja:
d) egy nap időtartamra: 5.400 Ft
e) délelőtt vagy délután időtartamra: 3.050 Ft
f) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
3./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermének és az Egészségház
helyiségeinek használati díja:
d) egy nap időtartamra: 11.200 Ft
e) egy óra időtartamra: 2.150 Ft
f) délelőtt vagy délutáni időtartamra: 3.050 Ft
4./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár egyéb termeinek, helyiségeinek használati
díja:
b) átjáró: 3.000 Ft/félnap
5./ Bihar Közösségi Ház termeinek használati díja:
Nagyterem:
c) egy nap időtartamra: 11.000 Ft
d) egy óra időtartamra: 2.800 Ft
Klubterem:
c) egy nap időtartamra: 5.100 Ft
d)
egy óra időtartamra: 2.150 Ft
II. Kereskedelmi célú igénybevétel esetén a díj összege az I. részben megállapított díjak
kétszerese.
III. A díjkedvezmények iránti egyedi kérelemről a polgármester dönt.
IV. Az országgyűlési, európai parlamenti és az önkormányzati választási kampány céljára a
jelöltek és a jelölő szervezetek a Városi Művelődési Ház és Könyvtár, a Sportcsarnok és a
Bihar Közösségi Ház helyiségeit első alkalommal ingyenesen, további alkalmakkor az I.
pontban meghatározott bérleti díj ellenében vehetik igénybe.
Az igények kielégítése az igénybejelentés beérkezésének sorrendjében történik.
A határozatban szereplő összegek ÁFA-t nem tartalmaznak.
2.
Biharkeresztes Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
helyiségei alkalmi használatának díjtételei megállapításáról szóló 220/2016. (XII. 14.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester,
2017. október 1.

7. Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja egyhangúlag a támogatási
igény benyújtását, a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, támogatják-e a kérelem
benyújtását, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. szeptember 30. a pályázat benyújtására
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
195/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 30. a pályázat benyújtására

8. Előterjesztés a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tömegsportban való közreműködéséhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Igen alaposan megbeszélték a napirendet. Miután
többféle szempont is felmerült, a határozati javaslat kiegészítését javasolják. Mind az általános
iskola, mind a középiskola számára is biztosítsák a sportcsarnokot, valamint a Bozsik program
folytatásáról végezzenek egyeztetést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Együttes ülésen tárgyalták a napirendet, a pénzügyi
bizottság véleménye megegyezik a köznevelési bizottságéval.

Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város sportéletének a
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
közreműködésével való fellendítése érekében vállalja
- a Városi Sportcsarnok ingyenes biztosítását a délutáni tömegsport foglalkozások számára,
- A Városi Sportpálya öltözőjének és vizesblokkjának használatát azokban az esetekben,
amikor a futball edzések a sportpályán lesznek megtartva,
- a futball kupákra történő utazás esetén a város tulajdonában lévő mikrobusz biztosítását,
- egy 5*2 méteres futballkapu elkészíttetését,
- sportesemények alkalmával a Sportcsarnok biztosítását.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. szeptember 22. és folyamatos
-

Barabás Ferenc polgármester: Elkészítették a kiegészített határozati javaslatot, kéri Irodavezető
Asszonyt, ismertesse azt.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti a kiegészített határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a kiegészített
alábbi határozati javaslatot:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város sportéletének a Gárdonyi
Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével való
fellendítése érdekében vállalja
- A Városi Sportpálya öltözőjének és vizesblokkjának használatát azokban az esetekben,
amikor a futball edzések a sportpályán lesznek megtartva,
- a futball kupákra történő utazás esetén a város tulajdonában lévő mikrobusz biztosítását,
- egy 5*2 méteres futballkapu elkészíttetését,
- sportesemények alkalmával a Sportcsarnok biztosítását.
2. A Képviselő-testület a délutáni tömegsport foglalkozások megtartására a Városi
Sportcsarnokot a városban működő köznevelési intézmények számára egyeztetést követően
ingyenesen biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a városi sportegyesület elnökét, hogy az
oktatási intézmények vezetőivel, és a testnevelést oktató pedagógusokkal kezdeményezzen
egyeztetetést a Bozsik program folytatásáról.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. szeptember 22. és folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
196/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
1.

-

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város sportéletének a
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
közreműködésével való fellendítése érdekében vállalja
A Városi Sportpálya öltözőjének és vizesblokkjának használatát azokban az
esetekben, amikor a futball edzések a sportpályán lesznek megtartva,
a futball kupákra történő utazás esetén a város tulajdonában lévő mikrobusz
biztosítását,
egy 5*2 méteres futballkapu elkészíttetését,

-

sportesemények alkalmával a Sportcsarnok biztosítását.

2.

A Képviselő-testület a délutáni tömegsport foglalkozások megtartására a Városi
Sportcsarnokot a városban működő köznevelési intézmények számára egyeztetést
követően ingyenesen biztosítja.

3.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a városi sportegyesület elnökét, hogy
az oktatási intézmények vezetőivel, és a testnevelést oktató pedagógusokkal
kezdeményezzen egyeztetetést a Bozsik program folytatásáról.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 22. és folyamatos

9. Előterjesztés Hajdú-Bihar
megjelentetéséről

Megyei

Almanach

biharkeresztesi

vonatkozású

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést,
tizenhat éve működik a Hajdú-Bihar Megyei Almanach, mivel ebben az évben Nagy István
Biharkeresztesen dolgozó festőművész portréja bekerül, így javasolják a támogatást.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Támogatják a határozati javaslat elfogadását, miután
öt példány jár az önkormányzat részére.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagy István
festőművészről készülő portré megjelenését a Hajdú-Bihar Megyei Almanachban. A kiadvány
elkészítéséhez az Önkormányzat 73 500 Ft anyagi támogatást biztosít 2017. évi költségvetése
terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
197/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagy István
festőművészről készülő portré megjelenését a Hajdú-Bihar Megyei Almanachban. A
kiadvány elkészítéséhez az Önkormányzat 73 500 Ft anyagi támogatást biztosít 2017. évi
költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 30.

10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia – Magyarország
program keretében
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügy bizottság támogatja a pályázat benyújtását,
a projekt megvalósításához 5 % önerő szükséges. A határozati javaslat elfogadását javasolják a
Képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete partnerként jóváhagyja az „Improving
the joint institutional capacity to provide better services at the level of Oradea Metropolitan
Area, Biharkeresztes and Báránd localities” című (acrorym: CROSSINSTITUTIONAL) pályázat
benyújtását. A pályázatot Romániából a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Oradea, míg Magyarországról Biharkeresztes Város Önkormányzata és Báránd
Község Önkormányzata nyújtja be, ahol a Vezető Partner Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 71 993, 60 EUR összegben hagyja jóvá, melyhez 5
%, azaz 3599,65 EUR önrészt biztosít Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
198/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete partnerként jóváhagyja az
„Improving the joint institutional capacity to provide better services at the level of Oradea
Metropolitan Area, Biharkeresztes and Báránd localities” című (acrorym:
CROSSINSTITUTIONAL) pályázat benyújtását. A pályázatot Romániából a Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, míg Magyarországról
Biharkeresztes Város Önkormányzata és Báránd Község Önkormányzata nyújtja be, ahol
a Vezető Partner Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 71 993, 60 EUR összegben hagyja jóvá,
melyhez 5 %, azaz 3599,65 EUR önrészt biztosít Biharkeresztes Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 30.

11. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Interreg V-A Románia – Magyarország
program keretében
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügy bizottság támogatja a pályázat benyújtását,
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Városi Művelődési
Ház és Könyvtár partnerként pályázatot nyújtson be "Cooperation for Joint Educational
Development for schoolchildren in crossborder area" címmel A pályázatot Romániából Scoala
Gimnaziala Nr.1 Sintandrei, Bihor , Școala Gimnazială "Puiu Sever" Ineu, Școala Gimnazială
Biharia, míg Magyarországról a Városi Művelődési Ház és Könyvtár nyújtja be, ahol a Vezető
Partner a Scoala Gimnaziala Nr.1 Sintandrei, Bihor.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 38 500 EUR összegben hagyja jóvá, melyhez
Biharkeresztes Város Önkormányzata 5 %, azaz 1925 EUR önrészt biztosít a Városi Művelődési
Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a Városi Művelődéi Ház és Könyvtár igazgatóját a pályázattal
kapcsolatos dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester és Boros Beáta igazgató
Határidő:
2017. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
199/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár partnerként pályázatot nyújtson be "Cooperation for Joint
Educational Development for schoolchildren in crossborder area" címmel A pályázatot
Romániából Scoala Gimnaziala Nr.1 Sintandrei, Bihor , Școala Gimnazială "Puiu Sever"
Ineu, Școala Gimnazială Biharia, míg Magyarországról a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár nyújtja be, ahol a Vezető Partner a Scoala Gimnaziala Nr.1 Sintandrei, Bihor.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 38 500 EUR összegben hagyja jóvá,
melyhez Biharkeresztes Város Önkormányzata 5 %, azaz 1925 EUR önrészt biztosít a
Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a Városi Művelődéi Ház és Könyvtár igazgatóját a
pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester és Boros Beáta igazgató
2017. szeptember 30.

12. Előterjesztés a VI. Szüreti Mulatság támogatására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügy bizottság egyetért a szüreti mulatság
támogatásával, 150.000 Ft biztosítását javasolják elfogadásra a Képviselő-testület számára.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Szarkaláb
Hagyományőrző Néptánc Egyesület (székhelye: 4110 Biharkeresztes, Osváth Pál utca 32.,
adószáma: 18744327-1-09 , nyilvántartási szám: 09-02-0004710., számlaszám: 60600211 11127965; képviseli: Bagdiné Gulyás Veronika elnök) részére a 2017. szeptember 30. napján
megrendezésre kerülő, VI. Szüreti Mulatság lebonyolításához
…………………… Ft
támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a támogatással,
elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Szarkaláb
Hagyományőrző Néptánc Egyesület (székhelye: 4110 Biharkeresztes, Osváth Pál utca 32.,
adószáma: 18744327-1-09, nyilvántartási szám: 09-02-0004710., számlaszám: 60600211 11127965; képviseli: Bagdiné Gulyás Veronika elnök) részére a 2017. szeptember 30. napján
megrendezésre kerülő, VI. Szüreti Mulatság lebonyolításához 150.000 Ft támogatást biztosít
2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
200/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Szarkaláb
Hagyományőrző Néptánc Egyesület (székhelye: 4110 Biharkeresztes, Osváth Pál utca
32., adószáma: 18744327-1-09, nyilvántartási szám: 09-02-0004710., számlaszám:
60600211 - 11127965; képviseli: Bagdiné Gulyás Veronika elnök) részére a 2017.
szeptember 30. napján megrendezésre kerülő, VI. Szüreti Mulatság lebonyolításához
150.000 Ft támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 30.

13. Előterjesztés az Ipari Park nyersvíz vezeték és kábel kiváltási munkákra vonatkozó
árajánlat elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést.
Az ügyrendi bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag 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 biharkeresztesi Ipari Park nyersvíz
vezeték és kábel kiváltási munkákra vonatkozó árajánlatát az alábbiak szerint elfogadja:
ajánlati ár
3-as sz. kút NA 150 KM-PVC anyagú nyersvíz vezetékének
400 000,átépítése 160 mm átmérőjű PE-re 117 m hosszban
3-as sz. kút erőátviteli és jelző kábelének átépítése 117 m
1 152 835,hosszban
Összesen:
3 552 835, Bonyolítási díj (5%)
177 642,Kivitelezési munka összesen: (nettó)
3 730 477, ÁFA 27 %
1 007 229,Bruttó összesen:
4 737 706 , Felhatalmazza a Polgármestert a munkálatok elvégzéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. szeptember 21.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
201/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a biharkeresztesi Ipari Park
nyersvíz vezeték és kábel kiváltási munkákra vonatkozó árajánlatát az alábbiak szerint
elfogadja:
ajánlati ár
3-as sz. kút NA 150 KM-PVC anyagú nyersvíz vezetékének
400 000,átépítése 160 mm átmérőjű PE-re 117 m hosszban
3-as sz. kút erőátviteli és jelző kábelének átépítése 117 m
1 152 835,hosszban
Összesen:
3 552 835, Bonyolítási díj (5%)
177 642,Kivitelezési munka összesen: (nettó)
3 730 477, ÁFA 27 %
1 007 229,Bruttó összesen:
4 737 706 , Felhatalmazza a Polgármestert a munkálatok elvégzéséhez szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 21.

14. Előterjesztés Arany János emlékpad állítására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést.
Az ügyrendi bizottság javasolja, hogy ne feltétlenül a Kft-vel készíttessék el az emlékpadot,
kérjenek be ajánlatokat.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk egyetért az ügyrendi bizottság elnöke
által ismertetett véleménnyel.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén támogatja a javaslatot.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utca elején Arany János
emlékpad elhelyezésével és tölgy emlékfa ültetésével emlékhelyet létesít. Az emlékpad
elkészítésével megbízza a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. ………………..
Barabás Ferenc polgármester: Elkészítették a bizottságok javaslata alapján a módosított
határozati javaslatot, kéri Irodavezető Asszonyt, ismertesse azt.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti a módosított határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi
módosított határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utca elején Arany János
emlékpad elhelyezésével és tölgy emlékfa ültetésével emlékhelyet létesít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pad tervének és kivitelezésének
elkészítésére kérjen árajánlatot.
A képviselő-testület az árajánlat beérkezését követő soros ülésen dönt a megvalósítás módjáról
és a kivitelező személyéről.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
202/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utca elején
Arany János emlékpad elhelyezésével és tölgy emlékfa ültetésével emlékhelyet létesít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pad tervének és kivitelezésének
elkészítésére kérjen árajánlatot.
A képviselő-testület az árajánlat beérkezését követő soros ülésen dönt a megvalósítás
módjáról és a kivitelező személyéről.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

15. Előterjesztés a TOP 3.2.1 pályázat megvalósításában közreműködő műszaki ellenőr
kiválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, a legolcsóbb ajánlattevő
Kozák János megbízását javasolják.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnök: Bizottságuk szintén Kozák János megbízását javasolja,
elfogadásra a Képviselő-testület számára.
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 műszaki ellenőri feladatainak ellátásával Kozák Jánost (4024 Debrecen,
Nap u. 9.TT/3.) bízza meg 730.000 Ft+ 27% Áfa Bruttó: 927.100 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2017. (VI. 15.) számú BVKt
határozatát hatályon kívül helyezi.
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.
203/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív
Program TOP-3.2.1-15 pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátásával Kozák Jánost
(4024 Debrecen, Nap u. 9.TT/3.) bízza meg 730.000 Ft+ 27% Áfa Bruttó: 927.100 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2017. (VI. 15.) számú
BVKt határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

16. Előterjesztés TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat
keretében a TOP – 1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosítószámú projekttel kapcsolatos
építési kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A „Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde bővítése" projekt megvalósításához közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges.
Elkészült az ajánlattételi felhívás. Az öt cég kiválasztását nem tudják ma napirendre tűzni,
következő ülésen fogják tárgyalni.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével tárgyú pályázat keretében a TOP – 1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosítószámú
projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési ajánlattételi
felhívást megismerte.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. október 2.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
204/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázat keretében a TOP – 1.4.1-15-HB1-201600024 azonosítószámú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési ajánlattételi felhívást megismerte.
Felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 2.

17. Különfélék
K/1. Előterjesztés kőtöréshez adott árajánlat elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, elfogadásra javasolják a
határozati javaslatot.

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnök: A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot szintén
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: A város területén felhalmozódott betontörmelék nagyon
felhalmozódott, balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében árajánlatot kértek, a
törmeléket el tudják használni. A fedezetet biztosítani tudják. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lisztes Transz kőtörési munkálatokra
vonatkozó árajánlatát az alábbiak szerint elfogadja:
- a kőtörőgép óradíj: 37 000 Ft + Áfa/ óra
- láncos kotrógép óradíja: 17 000 Ft+Áfa/ óra
- Homlokrakodó óradíja: 16 0000 Ft + Áfa/ óra
- Nehézgépszállítás (oda-vissza): 120 000 + Áfa
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
205/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lisztes Transz kőtörési
munkálatokra vonatkozó árajánlatát az alábbiak szerint elfogadja:
a kőtörőgép óradíj: 37 000 Ft + Áfa/ óra
láncos kotrógép óradíja: 17 000 Ft+Áfa/ óra
Homlokrakodó óradíja: 16 0000 Ft + Áfa/ óra
Nehézgépszállítás (oda-vissza): 120 000 + Áfa
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 30.

K/2. Előterjesztés Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a román nemzetiségi
önkormányzat támogatást kér a rendezvényük lebonyolításához. Valamennyi bizottság tárgyalta
a napirendet, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dani Béla köznevelési bizottság elnöke: Tárgyalták az előterjesztést, elfogadásra javasolják a
határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnök: A pénzügyi bizottság egyetért a 15.000 Ft támogatás
biztosításával, a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57., adószáma:
15789673-1-09, nyilvántartási szám: 789678, számlaszám: 60600211 - 11100025; képviseli:
Csaláné Bartha Csilla elnök) részére a 2017. szeptember 24. napján megrendezésre kerülő, II.
Keresztesi Román Nemzetiségi Kulturális Találkozó lebonyolításához 15 000 Ft támogatást
biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
206/2017. (IX. 21.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.,
adószáma: 15789673-1-09, nyilvántartási szám: 789678, számlaszám: 60600211 11100025; képviseli: Csaláné Bartha Csilla elnök) részére a 2017. szeptember 24. napján
megrendezésre kerülő, II. Keresztesi Román Nemzetiségi Kulturális Találkozó
lebonyolításához 15 000 Ft támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. szeptember 30.

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

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

