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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-án –
csütörtök – du. 16 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, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Juhász Marica jegyző
Nagy Albertné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol: Nagy Barnabás 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításához
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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6. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásához
7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
8. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei ingatlan hasznosításáról és azok műszaki
állapotáról szóló tájékoztatásra
9. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
10. Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
11. Előterjesztés Gyenge Bernadett 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 11. szám alatti egyéni
vállalkozó Biharkeresztes Kossuth u. 11. szám előtti 755 hrsz.-ú közterületen „pergola”
kialakítására vonatkozó kérelmére
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 Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásához
7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatásra
8. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei ingatlan hasznosításáról és azok
műszaki állapotáról szóló tájékoztatásra
9. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
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10. Előterjesztés a 2017.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

11. Előterjesztés Gyenge Bernadett 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 11. szám alatti
egyéni vállalkozó Biharkeresztes Kossuth u. 11. szám előtti 755 hrsz.-ú közterületen
„pergola” kialakítására vonatkozó kérelmére
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 megkapták. Kéri a képviselőket,
tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti jelentés 12. pontjáról kér
tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: Nagyváradra a kereskedőházba hívták meg határon átnyúló
turisztikai fejlesztés együttműködéséről szóló konferenciára. Hasznos volt a konferencia,
programokat tudnak családoknak, civil szervezeteknek ajánlani. Nem nagy távolságra 80-100
km-en belül, olyan helyekre juthatnak el pihenni, ahol Magyarországon több mint 100 km-t kell
utazni. Informális beszélgetést is folytattak, valószínűleg lesz egy lehetőség Nagyváraddal közös
pályázat benyújtására. A vár szépen fel van újítva, meg kellene tölteni élettel, ez Nagyvárad
Polgármesterének eltökélt szándéka. Ősi mesterségeket űző mesterek mutatkoznának be,
értékesítés is lenne, kulturális csoportok bemutatót tartanának, művészeti csoportok lépnének fel
a várudvarban. Természetesen anyagiakat is jelentene a művelődési ház részére. A
biharkeresztesi bútorgyár tulajdonosának van egy étterme a várban, ő lenne a kapcsolattartó és
Zsadányi Zsolt projektmenedzser, aki ott volt a megbeszélésen. 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. október 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
215/2017. (X. 26.) 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.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 26.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők írásban megkapták, amint látható a
város pénzügyi helyzete stabil. A pénzügyi vezető asszony lépéseket tett a kintlévőségek
beszedésének érdekében. Elsősorban a szociális társulás működése során összegyűlt nagyobb
összegekkel tartoznak a társulásban résztvevő települések.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Három levélváltás volt ebben az ügyben, ma már volt
eredmény, két település megküldte a tartozását. Az államkincstárnál a rendkívüli támogatási
igények már befogadásra kerültek.
Barabás Ferenc polgármester: 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:
2017.10.31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
216/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. 10. 31.
3. 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 pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta a napirendet, 4
igen szavazattal 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 egyhangúlag elfogadásra
javasolja a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.
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Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Ismerteti az előterjesztést, mindig vannak korrekciók, van
olyan támogatás, amit csak havonta kapnak meg, nagyon sűrű az előirányzat módosítás.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli, hogy a 2018 évi költségvetésbe beépítésre kerül, és nem
kell minden ülésen költségvetést módosítani. Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. október 26.

Közös

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
217/2017. (X. 26.) 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. október 26.

4. 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. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a költségvetés módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető: Mint az előzőekben, itt is a 9-10 havi előirányzat
módosításokat tudják átvezetni a költségvetésen, elég sok, aprólékos munkát igényel. Igyekezett
részletesen bemutatni az előterjesztésben.
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.

6

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (X. 27.) 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:
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

130 591 335 Ft-tal
130 591 335 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

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

1 335 755 208 Ftban
1 401 642 348 Ftban
65 887 140 Ft-ban
86 176 229 Ft
20 289 089 Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

218 208 567 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

162 198 787 Ft-ban,

- felújítások összegét

56 009 780 Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

1 097 257 552 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 183 433 781 Ft-ban,

-

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

489 620 942 Ft-ban,
94 090 197 Ft-ban,
281 511 865 Ft-ban,
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- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

274 129 835 Ft-ban,
44 080 942 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

110 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 110 főben állapítja meg.”
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. október 28. 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. október 27. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés a települési támogatásokról
önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

6/2015.

(II.

27.)

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk együttes ülésen tárgyalta a napirendet,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a települési támogatásokról szóló rendelet módosítását.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Miután Biharkeresztes város
szociális tűzifa támogatásban részesült, ezért a jogosultsági feltételeket rendeletben szükséges az
önkormányzatnak szabályozni. A rendelet-tervezetbe bekerültek a nyugdíjban és nyugdíjszerű
ellátásban részesülők, akik szociális tűzifa támogatást kaphatnak.
Barabás Ferenc polgármester: Úgy gondolta, fel kell készülni, hogy a rendeletben, pontosan
szabályozva legyen a támogathatók köre, ezért kerül be a nyugdíjasokra vonatkozó szabályozás a
tervezetbe. Nem lesz könnyű feladata a Képviselő-testületnek. A lakások fűtése egész télen nem
oldható meg a támogatásból, de segítséget jelent. A közmunka biztosításával is adnak egy
lehetőséget, ha 3-4 ezer forintot megspórol valaki havonta, könnyebben átvészeli a telet.
Bizottsági ülésen elhangzott problémaként, hogy tűzifa hiány van az országban. Amikor a
tájékoztatást megkapta az önkormányzat a támogatás mértékéről, még azon a napon megkeresték
a Nyírerdő Zrt-t. Az Igazgató ígérete szerint legkésőbb januárban megérkezik a tűzifa. Az önerő
a települési támogatási keretből rendelkezésre áll. Úgy gondolja, januárban ki tudják osztani a
tűzifát. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatásokról szóló
6/2015. (II. 27.) 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
20/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2) bekezdésében, illetve a
132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai
Unió vonatkozó jogforrásait is – Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
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Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A települési támogatás formái
5. §
Települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
d) születési támogatás;
e) születésnapi támogatás
f) iskoláztatási támogatás
g) óvodáztatási hozzájárulás
h) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
i) szociális célú tüzelőanyag támogatás
céljából nyújtható.”
2. §
A rendelet az alábbi 11/F. §-al egészül ki:
„11/F. §
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag támogatást
nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető háztartásonként az, aki a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában szereplő
nyugdíjszolgáltatások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék, valamelyikében részesül, és amelynek összege
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 szorosát.2017-ben a
142 500 Ft-ot.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell életvitelszerűen tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(5) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(6) Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.
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(7) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2017. február 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(8) A támogatásra való jogosultságról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestületének Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága határoz.
(9) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát a
vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben: házastárs
vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Közeli
hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(10) Az a jogosult, aki a részére nyújtott támogatást értékesíti, az a következő 3 évben nem
részesülhet ilyen támogatásban. ”
3. §
Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. október 27. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
6. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a
településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a reklámokról szóló rendelet-tervezetet.
Dr. Juhász Marica jegyző: Minden önkormányzatnak meg kell alkotni a települési arculati
kézikönyvet, illetve a hozzá tartozó rendeletet, melyeknek határidejét kitolták 2017. december
31-re. Amelyik önkormányzatnak nem készült még el a települési arculati kézikönyve, annak
külön rendeletet kell alkotnia a reklámok elhelyezésével kapcsolatosan. A rendelet december 3111

ig lesz hatályban, ebben szabályozzák, hogy a településen hogyan lehet a reklámokat,
reklámhordozókat elhelyezni. A kérelmet az 1. számú melléklet szerint kell beadni.
Barabás Ferenc polgármester: A rendelet olvasható lesz a könyvtárban, a honlapon. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásáról szóló rendelet-tervezettel.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének helyi szabályai
1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség
elhelyezni:
a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen
vagy közterületről látható módon,
b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.
(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.
2. § Biharkeresztes Város Önkormányzata, Városi Művelődési Ház és Könyvtár és a Bihar
Közösségi Ház által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám
elhelyezése transzparensen és molinón lehetséges.
2. Településképi bejelentési eljárás
3.§ Az 1.§-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatalban (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.), kell benyújtani a
rendelet 1. mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletekkel, továbbá a
vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges
tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban kell benyújtani. A kérelmezőnek a
dokumentációra rá kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem
tárgyát, a kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon, vagy bonthatatlan fűzésben
a kezdőlapon.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. október 27. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
1. melléklet
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
szóló 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz
A bejelentő
neve
címe
telefonja
e-mail-címe
A tevékenységgel érintett ingatlan
címe
helyrajzi száma
A tervezett tevékenység tárgya, megnevezése

Ideiglenes tevékenység esetén
a tevékenység kezdete
a tevékenység vége
A kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása
rövid leírás (műszaki leírás)
fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi állapotáról

oldal
db

A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolása
igen (db)/nem
helyszínrajz
utcaképi vázlat
színterv
látványterv
homlokzat
alaprajz
egyéb:

Dátum:
.....................................................................
Aláírás
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7. Előterjesztés az
tájékoztatásra

önkormányzat

vagyonának

hasznosításáról

szóló

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 a tájékoztatást.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai napon telefonos
beszélgetése volt a Bayer Zrt főmérnökével, Józsa Istvánnal, a jövő héten megkötik az újabb
szerződést arra a területre vonatkozóan, amit elcserélt az önkormányzat és kivonatta művelési ág
alól. A szerződés megkötése garanciát jelent arra, hogy a jövő évben fel fog épülni az
épületelemeket gyártó üzem, ami szintén pozitív a város életében. Mivel további hozzászólás
nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának
hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. október 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
218/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
vagyonának hasznosításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

önkormányzat

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 26.

8. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei ingatlan hasznosításáról és
azok műszaki állapotáról szóló tájékoztatásra
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 a tájékoztatót.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
14

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót,
elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: A művelődési ház most is, mint minden évben azokat a
lehetőségeket kihasználja, ami rendelkezésére áll. Erre szükség is van, mert az állami támogatás
kiegészítésre szorul, így a helyiségek bérbeadásával hozzájárul az intézmény a költségekhez.
Kérik továbbra is ilyen ambícióval végezze igazgató asszony a tevékenységét. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
ingatlanhasznosításáról és azok műszaki állapotáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2017. október 26.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
219/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei ingatlanhasznosításáról és azok műszaki állapotáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 26.

9. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
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: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. A
korábbi évekhez képest nincs eltérés. A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási
területében javasolják meghatározni a beiskolázási körzethatárt, egyetért a bizottság a határozati
javaslattal.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Minden év november 30.
napjáig kell eljuttatni a képviselő-testület döntését a megyeszékhely járási hivatalához. A
mellékletben szerepel a halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszáma, melyet szintén közölni szükséges.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi körzethatárainak HajdúBihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása tekintetében – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – az alábbi véleményt
adja.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told
települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2017. november 30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
220/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése
alapján – az alábbi véleményt adja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes,
Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. november 30.

10. Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának
meghatározására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyetért a közmeghallgatás
témájával, és a 2017. november 23. napján 17:00 órára tervezett időponttal.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli sokan el fognak jönni a közmeghallgatásra. Nem a
facebookon kellene a problémákat megbeszélni. A közmeghallgatáson lehetőség van
párbeszédre, nyilvános ülésen felvetni a problémákat, melyet a Képviselő-testületnek kezelni
kell. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatást 2017.
november 23. napján 17:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. november 23.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
221/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatást
2017. november 23. napján 17:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, városrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. november 23.

11. Előterjesztés Gyenge Bernadett 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 11. szám
alatti egyéni vállalkozó Biharkeresztes Kossuth u. 11. szám előtti 755 hrsz.-ú
közterületen „pergola” kialakítására vonatkozó kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet, úgy
határozott, hogy információ hiányában nem áll módjában jelenleg állást foglalni. A látványterv,
ami nem is ezt a helyszínt ábrázolja, nem elegendő, kérik, vázlatos tervet csatoljanak be, és
később döntsön a testület a kérelemről.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
„A”
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyenge Bernadett 4110 Biharkeresztes,
Kossuth u. 11. szám alatti egyéni vállalkozó kérelmét támogatja és engedélyezi önkormányzat
tulajdonában lévő 755 hrsz.-ú közterületen a pergola (fedett terasz) építést.
„B”
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyenge Bernadett 4110 Biharkeresztes,
Kossuth u. 11. szám alatti egyéni vállalkozó kérelmét nem támogatja, nem engedélyezi az
önkormányzat tulajdonában lévő 755 hrsz.-ú közterületre a pergola (fedett terasz) építését.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2017. október 26.

Barabás Ferenc polgármester: Amint a jelenlévők előtt ismert, sort kell keríteni a
településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítására. Hozzá kezdtek gyűjteni a
javaslatokat. Nagy összegbe kerül az önkormányzatnak minden egyes módosítás, ezért nem
szeretnék évente módosítani. Megnyílik a lehetőség, éljenek vele, november végéig várják a
kezdeményezéseket. Kér mindenkit, hogy a környeztében tájékoztassa az itt élőket erről.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, Gyenge Bernadett kérelmével kapcsolatosan egyetértenek-e a
bizottság véleményével, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyenge Bernadett (4110
Biharkeresztes, Kossuth u. 11. szám alatti) egyéni vállalkozó által, az önkormányzat
tulajdonában lévő 755 hrsz-ú közterületen történő pergola építésére vonatkozó kérelmét
megtárgyalta.
A képviselő-testület a kérelemre vonatkozó döntését a kérelmező vállalkozó általi, konkrét
tervvázlat benyújtását követő soron következő nyilvános ülésén hozza meg.
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.
222/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyenge Bernadett (4110
Biharkeresztes, Kossuth u. 11. szám alatti) egyéni vállalkozó által, az önkormányzat
tulajdonában lévő 755 hrsz-ú közterületen történő pergola építésére vonatkozó kérelmét
megtárgyalta.
A képviselő-testület a kérelemre vonatkozó döntését a kérelmező vállalkozó általi,
konkrét tervvázlat benyújtását követő soron következő nyilvános ülésén hozza meg.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

12. Különfélék
K/1. Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljából történő kérelem
benyújtása tárgyban
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyetért a kérelem
benyújtásával.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kubnyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat közel egy
éves erőfeszítésének köszönhetően, közfoglalkoztatás keretében kárpitos tanfolyamot tudnak
beindítani, maximum 20 fő részvételével. 100 %-os támogatást igényelnek a bérre és
járulékaira. A támogatás intenzitása 100 %-os.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a pályázat
benyújtásával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzata 20 fő napi 8 órában történő hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása illetve kárpitos tanfolyamon történő részvétele céljából támogatási kérelmet
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nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Berettyóújfalui Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályához.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás időtartama: 2017. november 2. – 2018. augusztus 9.
A közfoglalkoztatás keretében lebonyolításra kerülő kárpitos képzés időtartama:
2017. november 2. – 2018. július 20.
Igényelt támogatás (csak bértámogatás igényelhető): 16 758 220 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 %
Igényelt előleg: 3 619 919 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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.
223/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata 20 fő napi 8 órában történő hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása illetve kárpitos tanfolyamon történő részvétele céljából támogatási
kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Berettyóújfalui Járási
Hivatala - Foglalkoztatási Osztályához.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás időtartama: 2017. november 2. – 2018.
augusztus 9.
A közfoglalkoztatás keretében lebonyolításra kerülő kárpitos képzés időtartama:
2017. november 2. – 2018. július 20.
Igényelt támogatás (csak bértámogatás igényelhető): 16 758 220 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 %
Igényelt előleg: 3 619 919 Ft
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

K/2.

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Előterjesztés KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez tárgyú pályázati projekt
Ingatlanvagyon Kataszter validációs, migrációs feladatainak valamint ASP
rendszerbe való betöltésére

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk a legkedvezőbb árajánlatot adó Kft
megbízását javasolja, egyetért a határozati javaslattal.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kubnyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Az ajánlatok az előterjesztés
mellékletét képezik. November 2. napjára el tudja végezni az ingatlan kataszter migrációs
feladatait az E-Szoftverfejlesztő Kft-t, amennyiben a szerződést megkötik. Ezzel egy időben a
Govern-Soft Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16
kódszámú, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
tárgyú pályázati projekt Ingatlanvagyon Kataszter validációs, migrációs feladatainak valamint
ASP rendszerbe való betöltésével az E-Szoftverfejlesztő Kft-t (4964 Fülesd Fő út 25.) bízzuk
meg bruttó 478 790 Ft összegben. Ezzel egy időben a Govern-Soft Kft-vel megkötött
szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel módosítjuk.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések 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.
224/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16
kódszámú, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez tárgyú pályázati projekt Ingatlanvagyon Kataszter validációs, migrációs
feladatainak valamint ASP rendszerbe való betöltésével az E-Szoftverfejlesztő Kft-t
(4964 Fülesd Fő út 25.) bízzuk meg bruttó 478 790 Ft összegben. Ezzel egy időben a
Govern-Soft Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel módosítjuk.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/3. Szóbeli előterjesztés a Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére
Barabás Ferenc polgármester: A közvilágítás korszerűsítésének megvalósítása elkezdődik,
megtörténik a munkaterület átadása. Véleménye szerint a Karácsonyi díszkivilágítást bővíteni
kellene. Kéri a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére
2017. évi költségvetés terhére 300 000 Ft + áfa összeget felhasználjanak. A szerződést a MezeiVill Kft-vel kötnék meg.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Karácsonyi díszkivilágítását
bővíteni kívánja. A bővítésre 2017. évi költségvetése terhére 300 000 Ft + Áfa összeget biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a díszkivilágítást készítő Mezei-Vill Kft-vel
történő szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
225/2017. (X. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Karácsonyi
díszkivilágítását bővíteni kívánja. A bővítésre 2017. évi költségvetése terhére 300 000 Ft
+ Áfa összeget biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a díszkivilágítást készítő Mezei-Vill
Kft-vel történő szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

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
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