BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. FEBRUÁR 8-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:
23/2018. (II. 8.) BVKt
határozat

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” Közgyűlés
tartása nélküli határozathozatalról – értékbecslés
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 8-án –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc

polgármester

Semlyényiné Mizák Ágota

alpolgármester

Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Dani Béla Péter, Harsányi Csaba képviselő
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a nyilvános ülés meghívójában szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a
képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Szóbeli előterjesztés Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
2. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Elfogadott napirendi pont
1. Szóbeli előterjesztés Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
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1. Szóbeli előterjesztés Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
Barabás Ferenc polgármester: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a”
végelszámolója Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal tárgyában küldte meg 20070208/2018. iktatószámú levelét. Azt a tájékoztatást nyújtotta, mely szerint 2018. január 18-án
vételi ajánlat érkezett a Debrecen, Hét vezér u. 21. szám alatti telephelyre. A Felügyelő
Bizottság megbízta a végelszámolót, hogy készíttessen egy aktuális értékbecslést az
ingatlanra. A végelszámoló árajánlatokat kért be. A RINPÓCSE’94 Kft adta be a
legkedvezőbb ajánlatot. A határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták. Kéri,
mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán képviselő: Javasolja, fogadják el, hogy igennel szavazzon Polgármester Úr a
Zrt határozati javaslatáról.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy
a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
1/2018. (II.23.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
1/2018(I.24) Felügyelőbizottsági Határozatnak megfelelően a közgyűlés hatalmazza fel
a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát
képező, Hét vezér u. 21. szám alatti (772 hrsz.) telephelyre vonatkozóan, kérje fel a
RINPÓCSE’94 Kft. az értékbecslés elkészítésére.
IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. február 8.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
23/2018. (II. 8.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármester, hogy a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során a határozati
javaslatról a következőképpen szavazzon:
1/2018. (II.23.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
1/2018(I.24) Felügyelőbizottsági Határozatnak megfelelően a közgyűlés
hatalmazza fel a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.”v.a” tulajdonát képező, Hét vezér u. 21. szám alatti (772 hrsz.) telephelyre
vonatkozóan, kérje fel a RINPÓCSE’94 Kft. az értékbecslés elkészítésére.
IGEN / NEM
(A kívánt rész aláhúzandó.)
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. február 8.

2. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy márciusban megnyílik a
sóderbánya, melynek terveit korábban a tervező bemutatta a bizottsági tagok előtt. Már
beszéltek róla, hogy lakossági fórumot fognak szervezni, február végén egyeztet időpontot. A
gépek szállítását már megkezdték. Hatalmas mennyiséget terveznek naponta kitermelni. A
szállítás az egyeztetett útvonalon történik majd.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a Képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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