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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 28-án – szerda
– a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

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

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, az ülését megnyitja.
A képviselők a módosított meghívót megkapták. Javasolja, hogy a módosított meghívóban
szereplő napirendi pontot 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 Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (I. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Előterjesztés a 2017. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
6. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
módosításáról
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7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
8. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő
vagyoni hozzájárulás jóváhagyására
9. Előterjesztés elektronikai hulladékgyűjtésről
10. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer telepítéséről
11. Előterjesztés Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez
12. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete kérelméhez
13. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
14. Előterjesztés Tárnok Lajossal kötendő csereszerződésről
15. Előterjesztés Szilágyi Istvánnéval kötendő csereszerződésről
16. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0161/18 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
17. Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében levő ingatlanok
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatok elfogadására
18. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0163/22 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
19. Előterjesztés a Biharkeresztes belterület 405 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
20. Előterjesztés Tárnok Lajos önkormányzati tulajdonban levő Biharkeresztes 3574 és 3580
helyrajzi számú ingatlanára vonatkozó vételi ajánlatáról
21. Előterjesztés közmunkaprogramban gyártott vasalt betonoszlopok értékesítéséről
22. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partneri
együttműködésre vonatkozó kezdeményezésére
K/2. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonát képező 772
hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
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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 Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (I. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a 2017. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
6. Előterjesztés a Nemzetiségi
megállapodás módosításáról

Önkormányzatokkal

kötött

együttműködési

7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
8. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásnak
fizetendő vagyoni hozzájárulás jóváhagyására
9. Előterjesztés elektronikai hulladékgyűjtésről
10. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer telepítéséről
11. Előterjesztés Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez
12. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete kérelméhez
13. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/3 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
14. Előterjesztés Tárnok Lajossal kötendő csereszerződésről
15. Előterjesztés Szilágyi Istvánnéval kötendő csereszerződésről
16. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0161/18 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
17. Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében levő ingatlanok
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatok elfogadására
18. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0163/22 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
19. Előterjesztés a Biharkeresztes belterület 405 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
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20. Előterjesztés Tárnok Lajos önkormányzati tulajdonban levő Biharkeresztes 3574 és
3580 helyrajzi számú ingatlanára vonatkozó vételi ajánlatáról
21. Előterjesztés közmunkaprogramban gyártott vasalt betonoszlopok értékesítéséről
22. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partneri
együttműködésre vonatkozó kezdeményezésére
K/2. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonát
képező 772 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
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: A tájékoztatókat a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak,
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:
2018. március 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
44/2018. (III. 28.) 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
2018. március 28.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A tájékoztatót a képviselők elektronikus úton megkapták. Jelenleg
stabil a város pénzügyi helyzete, remélhetőleg így is marad. Kéri, tegyék fel esetleges
kérdéseiket, mondják el véleményüket.
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Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2018. február havi pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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.
45/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2018. február havi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (I. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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 rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Technikai jellegű módosításról van szó. A
magasabb szintű jogszabály alapján szükséges a helyi rendelet 4. § (2) bekezdésének a
módosítása „középfokú iskolai végzettségű” kifejezésről „érettségi végzettségű” kifejezésre. Az
előterjesztés szerint kijavításra kerül a kormányhivatal észrevételének megfelelően, minden más
rendelkezés változatlan tartalommal marad hatályában.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdésében, a 236 § (4) bekezdés b) pontjában és a
237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva 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,
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2018. évben illetménykiegészítésre jogosult,
amelynek mértéke az alapilletményének a 10 %-a.”

2. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. március 29. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
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4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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 rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Az előterjesztésben látható, hogy a tervezet szerint az idősek és
rászorultak karácsonyi támogatása kikerül a rendeletből. Hangsúlyozza, hogy időlegesen kerül
ki. Amikor látható, és összegszerűen is meg tudják határozni a támogatást, valamint a jogosult
kört, vissza fogják helyezni november hónapban.
Barabás Ferenc polgármester: A támogatás mértékét még nem tudják, ezért kerül most ki a
rendeletből. 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
9/2018. (III. 29.) 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,
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével 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
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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 11/G. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. március 29. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
4. Előterjesztés a 2017. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
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 napirendet, az
előterjesztésben szereplő beszámolót elfogadásra javasolják a testületi tagoknak.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Képviselő-testület minden évben megtárgyalja a
közmunkaprogram teljesüléséről szóló beszámolót. Ebben összefoglalásra került minden
programelem és a produktumok felsorolása is megtörtént.
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Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Köszönetét szeretné kifejezni a közmunkaprogramok
lebonyolításában résztvevő dolgozók számára. Óriási munkát és terhelést jelent, köszönettel
veszik munkájukat.
Barabás Ferenc polgármester: Közös munka, a megvalósítás a Kft számára is komoly feladatot
jelent. Olyan jelenségnek a szemtanúi, ami pozitív. Egyre kevesebb embert tudnak
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni. Egyre többen el tudnak helyezkedni a
versenyszférában. Ez felveti az esetleges problémát, hogy a jövőben nem tudnak bizonyos
feladatokat ellátni, ilyen színvonalon, vagy nem közfoglalkoztatottakkal. Vannak különbségek a
csoportok között. Vannak olyan csoportok, akiknek van értelme a munkájának, vannak olyanok
is, akikkel mindennapos probléma van. A lehetőségek is szűkülnek, megváltoztak a feltételek, az
önkormányzatnak nem kötelező mindenkit foglalkoztatni. Bizonyos teljesítést nyújtani kell, aki
erre nem képes, sajnos nekik más megoldást kell keresni a következő időben. Biztató, hogy
vannak most már munkahelyek Biharkeresztes és környékén.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által szervezett
2017. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által
szervezett 2017. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. március 28.

5. Előterjesztés a Nemzetiségi
megállapodás módosításáról

Önkormányzatokkal

kötött

együttműködési

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 mindkét együttműködési megállapodás módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
együttműködési megállapodások módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Jogszabályi változás tette szükségessé az együttműködési
megállapodások módosítását, a helyiséget 16 óra helyett legalább 32 órában kell biztosítani.
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Ezen kívül hatályon kívül helyezésre kerül a költségvetési koncepció elkészítéséről szóló pont,
mert az önkormányzatok költségvetési koncepciót már nem köteles készíteni. Egyéb módosítás
nem történne. Mindkét nemzetiségi önkormányzat tárgyalta és elfogadta az együttműködési
megállapodás módosítását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításával, elfogadják-e
az előterjesztés szerinti alábbi I. határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét az előterjesztés
szerinti módosítással elfogadja, a módosítással nem érintett szövegrész változatlan tartalommal
hatályában fenntartja.
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.
47/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét az
előterjesztés szerinti módosítással elfogadja, a módosítással nem érintett szövegrész
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításával, elfogadják-e
az előterjesztés szerinti alábbi II. határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét az előterjesztés
szerinti módosítással elfogadja, a módosítással nem érintett szövegrész változatlan tartalommal
hatályában fenntartja.
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.
48/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes Város Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét az
előterjesztés szerinti módosítással elfogadja, a módosítással nem érintett szövegrész
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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 közbeszerzési tervet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
közbeszerzési tervet.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Jogszabi kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület a
közbeszerzési terv elfogadásával, évről évre napirendre kerül a márciusi képviselő-testületi ülés
alkalmával. Március 31-ig van lehetősége és egyben kötelezettsége a Képviselő-testületnek a
terv elfogadására. A terv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Barabás Ferenc polgármester: A tervben a barnamezős beruházás közbeszereztetéséről van szó.
Amint a bizottsági ülésen elmondta, folyamatos dilemma előtt állnak, hogy megvalósítsák-e a
projektet. A támogatási megállapodás még nem került aláírásra. A megítélt támogatás összege 54
millió forint, azzal számolni kell, hogy 7-8 millió forinttal ki kell egészíteni. Az ITS
elkészíttetése kb. 7 millió forintba kerül, és a beruházás költségvetése 2016-os. Kéri a
véleményeket.
Gyökös Zoltán képviselő: Sokat gondolkodott a dolgon, de úgy gondolja, valósítsák meg.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Egyetért a javaslattal. A másik projekt még folyik,
átérezve mennyire nagy munka és felelősség az apparátus számára, de akkor is úgy gondolja, ne
engedjenek el ennyi pénzt. Tervben is volt már régóta a piac felújítása.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetért azzal, hogy az épületek felújítására nagy szükség van, az
ottani szomszédok folyamatosan jelzik, és teljesen jogosan az épület állagának romlását. Bízik
benne, hogy a forrást meg tudják teremteni. Az elhangzott vélemények alapján javasolja, hogy
valósítsák meg a projektet. Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00003
azonosító számú, Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című projektet
megvalósítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 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.
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49/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00003
azonosító számú, Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című projektet
megvalósítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a 2018. évi
közbeszerzési tervvel, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. március 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
50/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. március 31.

Melléklet a 50/2018. (III. 28.) számú BVKt határozathoz:
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Biharkeresztes Város Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya
I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás

Irányadó eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Nemzeti

Tervezett eljárási
típusa
(Nyílt/meghívásos/
Tárgyalásos)
115. § szerinti nyílt
eljárás

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

54.000.000. Ft

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

2018.09.01.

2019.05.31.

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)
Galamb
Csaba
György
Egyéni Vállalkozó, 4032.
Debrecen, Kaffka Margit u.
8/1.

III. Szolgáltatásmegrendelés

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Köstner Dávid

Barabás Ferenc

jegyző

polgármester

2018. március 28.

2018. március 28.
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7. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásnak
fizetendő vagyoni hozzájárulás jóváhagyására
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 az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést, amióta társulások léteznek,
napirenden van a társulási hozzájárulások megfizetése. A társulás a hozzájárulás mértékét évi 49
Ft-ban határozta meg állandó lakosonként. Ez 213.542 Ft összegű hozzájárulás megfizetési
köztelezettséget jelent az önkormányzat számára.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő vagyoni hozzájárulás mértékét 213 542, - Ft
összegben hagyja jóvá.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
a költségvetési rendeletbe történő beépítésre és a hozzájárulás megfizetésére:
2018. 04.30.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
51/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő vagyoni hozzájárulás mértékét 213 542,
- Ft összegben hagyja jóvá.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
a költségvetési rendeletbe
megfizetésére: 2018. 04.30.

történő

beépítésre

és

a

hozzájárulás

8. Előterjesztés elektronikai hulladékgyűjtésről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Barabás Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy szervezetten történne az
elektronikai hulladékgyűjtés. Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Biharkeresztes város
közigazgatási területén az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft (5300 Karcag, József nádor u. 6.)
közreműködésével elektronikai hulladék gyűjtést szervez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a határozati javaslatnak
megfelelően az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 28. és folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
52/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy
Biharkeresztes város közigazgatási területén az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft
(5300 Karcag, József nádor u. 6.) közreműködésével elektronikai hulladék gyűjtést
szervez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a határozati
javaslatnak megfelelően az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. március 28. és folyamatos

9. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer telepítéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag egyetért a
határozati javaslattal.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Barabás Ferenc polgármester: Biharkeresztesen kiépült egy kamerarendszer, aminek a bővítése
indokolt. 4 darab térfigyelő kamera telepítésének tervezett helye az előterjesztésben olvasható, a
helyek kijelöléséhez kérték a rendőrség véleményét is.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen térfigyelő
kamerarendszert bővíteni kívánja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
bővítéshez szükséges árajánlatok megkérésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 28.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
53/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen térfigyelő
kamerarendszert bővíteni kívánja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
bővítéshez szükséges árajánlatok megkérésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. március 28.

10. Előterjesztés Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a kérelmet. Az
önkormányzat évek óta támogatja az egyesületet. A bizottság javasolja, hogy 50.000 Ft-tal idén
is támogassák az egyesületet.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére ………………………. Ft támogatást nyújt
2018. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 31.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére 50.000 Ft támogatást nyújt 2018. évi
költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 31.
18

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesület kérelmét támogatja. Az egyesület részére 50.000 Ft támogatást nyújt 2018. évi
költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. március 31.

11. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a kérelmet. Az előző évek
gyakorlatának megfelelően idén is javasolják az egyesület támogatását. A bizottság 30.000 Ft
támogatás biztosítását javasolja ebben az évben.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar
Megyei Egyesülete kérelmét támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére ………… Ft
támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 31.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar
Megyei Egyesülete kérelmét támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére 30.000 Ft
támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. március 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak HajdúBihar Megyei Egyesülete kérelmét támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére
30.000 Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. március 31.
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12. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/3 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, az
„a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Polgármester Úrral előzetes egyeztetést folytattak, melyre a
Képviselő-testület januári ülésén felhatalmazást adott az ipari terület bővítése céljából. A
tulajdonos értékesíteni kívánja megfelelő ajánlat esetén a 0166/3 helyrajzi számú ingatlant, ez
értékbecslés alapján történhet meg. A független szakértő által elkészített értékbecslést az ingatlan
tulajdonosa részére megküldték.
Barabás Ferenc polgármester: Az ipari park bővítése céljából hét döntést fognak meghozni ezen
az ülésen. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy megnyílt egy lehetőség Biharkeresztes
előtt, amit szeretnének megvalósítani. Vállalatok itt szeretnének telephelyet létesíteni, ezáltal
meg fog nőni az iparűzési dó, munkalehetőség lesz, azok számára, akik akarnak és tudnak
dolgozni. A fiataloknak a jövő megalapozása szempontjából nagyon fontos. A maga részéről
minden területvásárlást, cserét támogat, aminek eredménye az lesz, hogy kialakul egy 20
hektáron ipari terület.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra
került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes külterület 0166/3
helyrajzi számú, 5755 telekméretű ingatlan megvásárlására a B-69 PLAN Bt. által elkészített
értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 1.726.500 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlat az érintett
ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlat tulajdonos általi elfogadását
követően az adás-vételi szerződés 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.
56/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
külterület 0166/3 helyrajzi számú, 5755 telekméretű ingatlan megvásárlására a B-69
PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint
1.726.500 forintért.
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Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlat az
érintett ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlat tulajdonos általi
elfogadását követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

13. Előterjesztés Tárnok Lajossal kötendő csereszerződésről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, az
„a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyetért a földcserével,
elfogadásra javasolja az előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ebben az esetben nem vételi ajánlatot tartalmaz az előterjesztés, egy
lehetséges csereszerződésről van szó. Tárnok Lajos jelezte, nem értékesíteni kívánná az
ingatlanát, inkább önkormányzati tulajdonú földre cserélné. Több ingatlant is megjelölt. Az
értékbecslés elkészült.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi „a” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elcseréli a Biharkeresztes Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes 3433, 3434, 3435 helyrajzi számú
ingatlanokat a Biharkeresztes külterület 0163/19 helyrajzi számú 3651 m2 telekméretű ingatlanra
a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra került ipari park bővítése céljából.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog csere lebonyolítására és az ezzel kapcsolatos
szerződés és dokumentumok 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.
57/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elcseréli a Biharkeresztes Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes 3433, 3434, 3435 helyrajzi
számú ingatlanokat a Biharkeresztes külterület 0163/19 helyrajzi számú 3651 m2
telekméretű ingatlanra a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra került ipari park bővítése
céljából.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog csere lebonyolítására és az ezzel kapcsolatos
szerződés és dokumentumok aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

14. Előterjesztés Szilágyi Istvánnéval kötendő csereszerződésről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag az „a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Előzetes tárgyalás során az ingatlantulajdonos jelezte, mind a
cserében, mind az értékesítésben is partner. Elkészíttették az értékbecslést. Kialakult egy Ft-os
ingatlan forgalmi érték. Háromféle lehetőség van.
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 elcseréli a Biharkeresztes Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 0166/57 helyrajzi számú ingatlanból 6020 m2
szántó besorolású ingatlanrészt, a Szilágyi Istvánné 4110 Biharkeresztes, Vass Gereben u. 10.
szám alatti lakos 1/1 tulajdonában levő Biharkeresztes külterület 0163/31 helyrajzi számú 4013
m2 telekméretű ingatlanra a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra került ipari park bővítése
céljából.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog csere lebonyolítására és az ezzel kapcsolatos
szerződés és dokumentumok aláírására, valamint a telekalakítási eljárás megindítására.
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.
58/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elcseréli a Biharkeresztes Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 0166/57 helyrajzi számú ingatlanból 6020
m2 szántó besorolású ingatlanrészt, a Szilágyi Istvánné 4110 Biharkeresztes, Vass
Gereben u. 10. szám alatti lakos 1/1 tulajdonában levő Biharkeresztes külterület 0163/31
helyrajzi számú 4013 m2 telekméretű ingatlanra a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra
került ipari park bővítése céljából.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog csere lebonyolítására és az ezzel kapcsolatos
szerződés és dokumentumok aláírására, valamint a telekalakítási eljárás megindítására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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15. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0161/18 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag a megvásárlásról szóló „a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslatot javasolja elfogadásra.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Fónyad Ferenc tulajdonában van a 0161/18 hrsz-ú ingatlan. Vele
szintén tárgyalást folytattak, csak kizárólag értékesíteni kívánja a területet. Jelezték, hogy vételi
ajánlatot csak és kizárólag értékbecslést követően van lehetőség kiadni. Két határozati opció van
az előterjesztésben.
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 a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra
került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes külterület 0161/18
helyrajzi számú, 5568 telekméretű ingatlan megvásárlására a B-69 PLAN Bt. által elkészített
értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 1.392.000 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlat az érintett
ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlat tulajdonos általi elfogadását
követően az adás-vételi szerződés 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.
59/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
külterület 0161/18 helyrajzi számú, 5568 telekméretű ingatlan megvásárlására a B-69
PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint
1.392.000 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlat az
érintett ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlat tulajdonos általi
elfogadását követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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16. Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében levő ingatlanok
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatok elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság egyetért a határozati
javaslat elfogadásával.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: A Magyar Állam tulajdonában lévő, előterjesztésben szereplő
négy ingatlant szeretnék megvásárolni.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Az előerjesztésben szereplő 4 db ingatlan a földalapkezelő szervezet
tulajdonában van, kísérletet tettek ingyenes átvételre, jogszabály már nem teszi lehetővé.
Formanyomtatvány alapján van lehetőség a vételi szándék kifejezésére, szükséges feltüntetni az
ajánlott vételárat. Javasolják, hogy az ajánlott vételár értékbecslés nélkül kerüljön
meghatározásra, mivel az ajánlatok beérkezését követően a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
mindenképpen kirendel egy értékbecslőt és az általa meghatározott forgalmi értéken fogja az
állam felkínálni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a vételi ajánlattal,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra
került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Magyar Állam tulajdonában álló
Biharkeresztes külterület 0161/17, 0161/21, 0161/28 és a 0166/34 helyrajzi számú szántó
besorolású ingatlanokra.
Fenti földrészletek esetében az ajánlott vételárat a következőképpen határozza meg:
- 0161/17 hrsz: 530.000 forint
- 0161/21 hrsz: 630.000 forint
- 0161/28 hrsz: 500.000 forint
- 0166/34 hrsz: 400.000 forint
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlatok Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet részére történő közlésére, valamint az ajánlatok elfogadását követően
az adás-vételi szerződések 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.
60/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Magyar Állam
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tulajdonában álló Biharkeresztes külterület 0161/17, 0161/21, 0161/28 és a 0166/34
helyrajzi számú szántó besorolású ingatlanokra.
Fenti földrészletek esetében az ajánlott vételárat a következőképpen határozza meg:
- 0161/17 hrsz: 530.000 forint
- 0161/21 hrsz: 630.000 forint
- 0161/28 hrsz: 500.000 forint
- 0166/34 hrsz: 400.000 forint
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlatok
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére történő közlésére, valamint az ajánlatok
elfogadását követően az adás-vételi szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

17. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0163/22 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag az „a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: A 0163/22 helyrajzi számú ingatlan esetében is voltak előzetes
egyeztetések elektronikusan, illetve telefonon. Az érdeklődésre eladási szándékukat kifejezték ki
a tulajdonosok. Az értékbecslés elkészült, elektronikusan megküldték részükre. jelezték, hogy
keveslik az ingatlan forgalmi értékét. Tájékoztatásként elmondja, ha a képviselő-testület döntést
hoz a vételi szándékáról, az értékbecslésben szereplő összegtől nem térhet el, vagy annak
megfelelően tesz ajánlatot, vagy nem kívánja megvásárolni az ingatlant.
Barabás Ferenc polgármester: A bizottságok az „a” határozati javaslatot támogatták. Kéri a
képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon kialakításra
került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes külterület 0163/22
helyrajzi számú, 5755 telekméretű ingatlan megvásárlására a B-69 PLAN Bt. által elkészített
értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 690.600 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlat az érintett
ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlat tulajdonos általi elfogadását
követően az adás-vételi szerződés 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.
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61/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
külterület 0163/22 helyrajzi számú, 5755 telekméretű ingatlan megvásárlására a B-69
PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint
690.600 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlat az
érintett ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlat tulajdonos általi
elfogadását követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

18. Előterjesztés a Biharkeresztes belterület 405 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag az „a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Március 19-én érkezett a kérelem Szabó Ernő cégtulajdonostól, a
Bessenyei utca végén található az ingatlan. A vagyonrendelet szerint csak értékbecslés alapján
történhet értékesítés. A forgalmi értékes 1.882.800 Ft-ban állapította meg a független
értékbecslő. Lehetősége van az önkormányzatnak nem elfogadni, és nem értékesíteni az
ingatlant, illetve elfogadni és kifejezi eladási szándékát.
Barabás Ferenc polgármester: A bizottságok az „a” határozati javaslatot támogatták. Kéri a
képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta SC CARANDTEX SRL
kérelmet és értékesíteni kívánja részére a Biharkeresztes Város Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Biharkeresztes belterület 405 helyrajzi számú, 1569 telekméretű ingatlant a B69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint
1.882.800 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan forgalmi értékének SC CARANDTEX SRL részére
történő közlésére, valamint az ajánlat kérelmező általi elfogadását követően az adás-vételi
szerződés 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.
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62/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
SC
CARANDTEX SRL kérelmet és értékesíteni kívánja részére a Biharkeresztes Város
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes belterület 405 helyrajzi
számú, 1569 telekméretű ingatlant a B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján,
az abban foglalt forgalmi érték szerint 1.882.800 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan forgalmi értékének SC CARANDTEX SRL
részére történő közlésére, valamint az ajánlat kérelmező általi elfogadását követően az
adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

19. Előterjesztés Tárnok Lajos önkormányzati tulajdonban levő Biharkeresztes 3574 és
3580 helyrajzi számú ingatlanára vonatkozó vételi ajánlatáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyhangúlag az „a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén az „a” határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztés „a” határozati javaslatát.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Érintőlegesen már beszéltek előző napirendnél Tárnok Lajos vételi
szándékáról. Két ingatlanról van szó, itt is értékbecslés készült, szeretné megvásárolni a két
ingatlant.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi „a” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnok Lajos 4110
Biharkeresztes Sallai u. 45. szám alatti lakos kérelmet és értékesíteni kívánja részére a
Biharkeresztes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes 3574 helyrajzi
számú, 3356 telekméretű ingatlant a B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az
abban foglalt forgalmi érték szerint 453.060 forintért, valamint a Biharkeresztes 3580 helyrajzi
számú, 1144 telekméretű ingatlant a B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az
abban foglalt forgalmi érték szerint 154.440 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan forgalmi értékének Tárnok Lajos részére történő
közlésére, valamint az ajánlat kérelmező általi elfogadását követően az adás-vételi szerződés
aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnok Lajos 4110
Biharkeresztes Sallai u. 45. szám alatti lakos kérelmet és értékesíteni kívánja részére a
Biharkeresztes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes 3574
helyrajzi számú, 3356 telekméretű ingatlant a B-69 PLAN Bt. által elkészített
értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 453.060 forintért, valamint a
Biharkeresztes 3580 helyrajzi számú, 1144 telekméretű ingatlant a B-69 PLAN Bt. által
elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 154.440 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan forgalmi értékének Tárnok Lajos részére
történő közlésére, valamint az ajánlat kérelmező általi elfogadását követően az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

20. Előterjesztés közmunkaprogramban gyártott vasalt betonoszlopok értékesítéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet. Úgy gondolják a
közmunkaprogramban gyártott vasalt betonoszlopokat az előterjesztésben szereplő áron érdemes
odaadni. Az „a” határozati javaslat elfogadását javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közmunkaprogramban gyártott 240 X
10 X 10 méretű vasalt betonoszlopokat értékesíteni kívánja bruttó 1.200 forint per betonoszlop
áron.
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.
64/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közmunkaprogramban gyártott
240 X 10 X 10 méretű vasalt betonoszlopokat értékesíteni kívánja bruttó 1.200 forint per
betonoszlop áron.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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21. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partneri
együttműködésre vonatkozó kezdeményezésére
Barabás Ferenc polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
kezdeményezi a partneri együttműködést. A célokat a képviselők megismerték, a határozati
javaslatot írásban kapták meg. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, támogatják a
határozati javaslat elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a partneri
együttműködés megkötésével, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara partneri együttműködésre vonatkozó kezdeményezését. A
képviselő-testület az együttműködés céljaival egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködéssel kapcsolatos dokumentumok 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.
65/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partneri együttműködésre vonatkozó
kezdeményezését. A képviselő-testület az együttműködés céljaival egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködéssel kapcsolatos dokumentumok
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

K/2. Szóbeli előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonát képező
772 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez
Barabás Ferenc polgármester: A képviselők előtt ismeretes, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. felszámolási eljárása folyik. Értékesíteni kellene a 472 hrsz
ingatlant, ami Debrecenben a Hétvezér utcán található, erre már érkeztek árajánlatok. A
képviselők a határozati javaslatot írásban megkapták. Kéri a testületet, hatalmazza fel arra, hogy
a következő közgyűlésen támogassa az értékesítést, amennyiben nettó 260 millió forint, vagy azt
meghaladó összegű vételi ajánlat érkezik.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi
határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. tulajdonát képező 772 hrsz-ú ingatlan értékesítése során kapott vételi nyilatkozatotok
közül a 260 000 000 Ft + áfa, vagy az azt meghaladó árat tartalmazó vételi ajánlatot elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt közgyűlésén a határozatnak megfelelően képviselje Önkormányzatunkat.
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.
66/2018. (III. 28.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonát képező 772 hrsz-ú ingatlan értékesítése során
kapott vételi nyilatkozatotok közül a 260 000 000 Ft + áfa, vagy az azt meghaladó árat
tartalmazó vételi ajánlatot elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt közgyűlésén a határozatnak megfelelően képviselje
Önkormányzatunkat.
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. Köstner Dávid
jegyző
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