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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-án –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Gyökös Zoltán, Dani Béla Péter, 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 Képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő nyilvános napirendi pontokat, a pénzügyi
bizottsági ülésen javasolt módosítással, a sertéstelep szaghatásával kapcsolatos problémákat is
tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés koncessziós szerződés terhére történő munkák árajánlatáról
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a.” kintlévőségeinek
megvásárlásról
3. Előterjesztés Marozsi Sándor kérelméről
4. Előterjesztés a Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról
5. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” történő
pályázat benyújtásáról
6. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a sertéstelep szaghatásával kapcsolatos problémákról

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés koncessziós szerződés terhére történő munkák árajánlatáról
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a.” kintlévőségeinek
megvásárlásról
3. Előterjesztés Marozsi Sándor kérelméről
4. Előterjesztés a Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról
5. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
6. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a sertéstelep szaghatásával kapcsolatos problémákról
Tárgyalt napirendi pont
1. Előterjesztés koncessziós szerződés terhére történő munkák árajánlatáról
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 az előterjesztést, 5 igen
szavazattal javasolják elfogadásra a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: A bizottság véleményével egyetért. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Debreceni Vízmű Zrt víztelenített
iszaptároló létesítésre és 2 db. szennyvízátemelő villamos mérőszekrény cseréjére vonatkozó
árajánlatát elfogadja. A víztelenített iszaptároló és a 2 db. szennyvízátemelő villamos
mérőszekrény cseréje kiviteli munkáinak elvégzése céljából a koncessziós díj terhére történő
nettó 2 951 486 Ft felhasználásával egyetért.
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.
80/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Debreceni Vízmű Zrt
víztelenített iszaptároló létesítésre és 2 db. szennyvízátemelő villamos mérőszekrény

cseréjére vonatkozó árajánlatát elfogadja. A víztelenített iszaptároló és a 2 db.
szennyvízátemelő villamos mérőszekrény cseréje kiviteli munkáinak elvégzése céljából a
koncessziós díj terhére történő nettó 2 951 486 Ft felhasználásával egyetért.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a.” kintlévőségeinek
megvásárlásról
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 az előterjesztést. Az „A”
határozati javaslat elfogadását javasolják, miszerint nem a kintlévőséget nem kívánja
megvásárolni az önkormányzat.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetért a bizottság véleményével. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt. „v.a” által a településen nyilvántartott kintlévőségekről szóló tájékoztatást megismerte. A
bruttó 1 981 975 Ft kintlévőséget nem kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. május 8-án tartandó HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” közgyűlésén a határozatban foglaltak szerint
képviselje az önkormányzatot.
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.
81/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. „v.a” által a településen nyilvántartott kintlévőségekről szóló tájékoztatást
megismerte. A bruttó 1 981 975 Ft kintlévőséget nem kívánja megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. május 8-án tartandó
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” közgyűlésén a határozatban foglaltak
szerint képviselje az önkormányzatot.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés Marozsi Sándor kérelméről
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 az előterjesztést. Javasolják az
ingatlan felértékelését. Az „a” határozati javaslattal értenek egyet.

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi „a” határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Marozsi Sándor 4110
Biharkeresztes, Rákóczi utca 28. szám alatti lakos szóbeli kérelmét és a Biharkeresztes külterület
0224/35 helyrajzi számú ingatlant értékesíteni kívánja értékbecslést követően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje meg a fenti ingatlanra az értékbecslést.
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.
82/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Marozsi Sándor
4110 Biharkeresztes, Rákóczi utca 28. szám alatti lakos szóbeli kérelmét és a
Biharkeresztes külterület 0224/35 helyrajzi számú ingatlant értékesíteni kívánja
értékbecslést követően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje meg a fenti ingatlanra az értékbecslést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

4. Előterjesztés a Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról
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 tárgyalta az előterjesztést, a
legkedvezőbb, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség ajánlatát javasolják elfogadásra.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barnamezős terület rehabilitációja
Biharkeresztesen
című,
TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00003
azonosítószámú
pályázat
projektmenedzsmenti feladataira a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t
(4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg 1.476.378. Ft+Áfa Bruttó: 1.875.000 Ft összegben.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
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.
83/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barnamezős terület
rehabilitációja Biharkeresztesen című, TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00003 azonosítószámú
pályázat projektmenedzsmenti feladataira a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Kft-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg 1.476.378 Ft+Áfa Bruttó:
1.875.000 Ft összegben.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
történő pályázat benyújtásáról
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 pályázat benyújtásáról
szóló előterjesztést, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó összeg
bruttó 17.599.229 Ft. A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
17.599.229. Ft.
A igényelt támogatás:
14.959.345. Ft.
Az önerő:
2.639.884. Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. május 2.
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
84/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt
be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A megpályázandó
összeg bruttó 17.599.229 Ft. A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása
85%.
A beruházás költsége:
17.599.229. Ft.
A igényelt támogatás:
14.959.345. Ft.
Az önerő:
2.639.884. Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 2.

6. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
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 az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a művelődési ház felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A beruházás összköltsége:
3.955.927 Ft.
Az igényelt támogatás:
3 560.334 Ft.
Az önerő:
395.593 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához
szükséges saját forrást, 395 593 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
közművelődési előirányzata terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával 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.
85/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata a művelődési ház felújítása céljából pályázatot
nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A beruházás összköltsége:
3.955.927 Ft.
Az igényelt támogatás:
3 560.334 Ft.
Az önerő:
395.593 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához
szükséges saját forrást, 395 593 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
közművelődési előirányzata terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

7. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a sertéstelep szaghatásával kapcsolatos problémákról
Barabás Ferenc polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltak a sertésteleppel
kapcsolatosan kialakult kellemetlen helyzetről. A bűzhatás a városban sokszor elviselhetetlen.
Segítséget kértek a környezetvédelmi hatóságtól, de nem jutottak semmilyen kedvező
eredményre. A városban elindult egy aláírásgyűjtés. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a megtett

intézkedésekről adjanak tájékoztatást, tartsanak lakossági fórumot. A fórumra meghívnák az
üzemeltetőt és azokat a szerveket, amelyek az ügyben illetékesek.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság négy igen szavazattal, egy nem
szavazat mellett javasolja a lakossági fórum összehívását.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes, Bojti úti
Sertéstelepről terjedő kellemetlen szaghatások megszüntetése érdekében és a kialakult helyzet
kezelése érdekében lakossági fórumot tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a lakossági fórumra a kellemetlen szaghatások megszüntetése
érdekében hívja meg az üzemeltetőt, és az ellenőrzőst végző szervek képviselőit.
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.
86/2018. (IV. 26.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes, Bojti úti
Sertéstelepről terjedő kellemetlen szaghatások megszüntetése érdekében és a kialakult
helyzet kezelése érdekében lakossági fórumot tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a lakossági fórumra a kellemetlen szaghatások
megszüntetése érdekében hívja meg az üzemeltetőt, és az ellenőrzőst végző szervek
képviselőit.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

K/2. Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Nemrégiben került megrendezésre a Bihar-Bihar Expó, a
legnagyobb városi rendezvény, ezért majálist nem szerveznek ebben az évben. A Képviselőtestület támogatást biztosított a Csicsóka Tájház április 28-án megrendezésre kerülő Tájházak
Napja rendezvényhez, mely szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Mindenki
megtalálhatja a számára kedvező programot. Természetesen szeretettel várják a képviselőtestület tagjait is, a meghívót megkapták.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy meghívót kapott a Képviselő-testület a 2018. április 29-én a
Református
Templomban
megrendezésre
kerülő
Gárdonyi
Emlékhangversenyre,
megemlékezésre, melyre szeretettel várnak mindenkit.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülése folytatták munkájukat.
kmft.
Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző

