BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. MÁRCIUS 9-I
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
41/2018. (III. 9.) BVKt
határozat

A „Regional Center forr Education and Skills” pályázat
benyújtásáról szóló 20/2018. (I. 25.) számú BVKt. határozat
módosításáról

A15

42/2018. (III. 9.) BVKt
határozat

„Közösségi terek fejlesztése” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-317 kódszámú pályázat benyújtásáról

A15

43/2018. (III. 9.) BVKt
határozat

„Helyi értékek bemutatása” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-4-17
kódszámú pályázat benyújtásáról

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 9-én –
péntek – du. 13 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Szóbeli előterjesztés a 20/2018. (I. 25.) számú BVKt. határozat módosítására
2. Előterjesztés „Közösségi terek fejlesztése” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-3-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
3. Előterjesztés „Helyi értékek bemutatása” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-4-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
4. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Szóbeli előterjesztés a 20/2018. (I. 25.) számú BVKt. határozat módosítására
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2. Előterjesztés „Közösségi terek fejlesztése” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-3-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
3. Előterjesztés „Helyi értékek bemutatása” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-4-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
1. Szóbeli előterjesztés a 20/2018. (I. 25.) számú BVKt. határozat módosítására
Barabás Ferenc polgármester: A Képviselő-testülete január 25-i ülésén döntött a „Regional
Center forr Education and Skills” című pályázat benyújtásáról. A 20/2018. (I. 25.) számú
BVKt határozat módosítása szükséges, mivel a biztosítandó önrész 15.559 EUR helyett,
15 564 EUR.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018. (I. 25.) számú BVKt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő – testület partnerként jóváhagyta az „Regional Center forr Education and Skills”
című pályázat benyújtását. A pályázatot Romániából az Agentia de dezvoltare locala Oradea
S.A, míg Magyarországról Biharkeresztes Város Önkormányzata nyújtja be, ahol a Vezető
Partner Agentia de dezvoltare locala Oradea S.A.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 311 180 EUR összegben hagyja jóvá, melyhez
15 564 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:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
41/2018. (III. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018. (I. 25.) számú
BVKt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő – testület partnerként jóváhagyta az „Regional Center forr Education and
Skills” című pályázat benyújtását. A pályázatot Romániából az Agentia de dezvoltare
locala Oradea S.A, míg Magyarországról Biharkeresztes Város Önkormányzata
nyújtja be, ahol a Vezető Partner Agentia de dezvoltare locala Oradea S.A.
A képviselő-testület a projekt költségvetését: 311 180 EUR összegben hagyja jóvá,
melyhez 15 564 EUR önrészt biztosít Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetése terhére.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés „Közösségi terek fejlesztése” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-3-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kér, tegyék
fel esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán képviselő: Egyetért a pályázat benyújtásával, 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 pályázatot nyújt be a „Közösségi
terek fejlesztése” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú pályázati kiírásra, melyből az
Európa közösségi téren lévő színpad (Biharkeresztes, 459 Hrsz.) épületének felújítása valósul
meg.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges önerőt Biharkeresztes Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2018. (III. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Közösségi terek fejlesztése” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú pályázati
kiírásra, melyből az Európa közösségi téren lévő színpad (Biharkeresztes, 459 Hrsz.)
épületének felújítása valósul meg.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges önerőt Biharkeresztes
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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3. Előterjesztés „Helyi értékek bemutatása” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-4-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A támogatásból az
expót szeretnék megvalósítani. A projekt összege és az igényelt támogatás az előterjesztésben
látható. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi értékek
bemutatása” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-4-17 kódszámú pályázati kiírásra, melyből a XII.
Bihar-Bihor Expót rendezi meg.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 100 000 Ft önerőt Biharkeresztes
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2018. (III. 9.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi
értékek bemutatása” (VP) című, VP6-19.2.1.-11-4-17 kódszámú pályázati kiírásra,
melyből a XII. Bihar-Bihor Expót rendezi meg.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 100 000 Ft önerőt
Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

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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