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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 14-én – hétfő
– du. 15 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, Zsilinyi László helyi képviselők
Dr. Köstner Dávid
Juhász Péter

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Meghívottak, vendégek:
Dr. Békési László háziorvos
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a
képviselő-testület Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2018. május 18-án tartandó Közgyűlésére
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a.” kintlévőségeinek
megvásárlásáról
3. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
4. Előterjesztés a Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című pályázat
keretében elkészítendő 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelő Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez
5. Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
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6. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2018. május 18-án tartandó Közgyűlésére
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari
kintlévőségeinek megvásárlásáról

Önkormányzatok

Vízmű

Zrt

„v.

a.”

3. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
4. Előterjesztés a Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című
pályázat keretében elkészítendő 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelő
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez
5. Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
6. Különfélék
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a Képviselő-testületet a napirendek tárgyalása előtt Dr.
Békési László tájékoztatóját hallgassa meg, hogy Doktor Úr milyen elhatározásra jutott.
Dr. Békési László háziorvos: Köszönti Polgármester Urat, a Képviselő-testületet. 41 éve ül a
rendelő székében, előtte 10 évet máshol töltött, összesen 51 éve szolgálja az egészségügyet.
Úgy érzi eddig örömmel tudta tenni, nem érezte a lakosság részéről sem, hogy elég volt, de
sajnos az idő nagyúr, telik. Nagy-nagy felelősséggel érzett mindig Biharkeresztes
egészségügyi ellátásáért. Úgy gondolja az idő előtt egy kicsit meg kell hajolnia. A fizikai
erőnlét, stb. Eljutott arra a pontra, hogy ezt a ténykedését be kell fejeznie. Ezt nem akarja
egyik napról a másikra, azt gondolja, felelősséggel tudják végrehajtani. Az eddigi menetükhöz
méltó váltást kellene előkészíteni és kellene kivitelezni. Van érdeklődő a körzete iránt.
Polgármester Úrral beszélt, nem ismeri ennek a menetét. Úgy gondolja, a város vezetősége,
akik ismerték a munkájukat, tudják, hogy milyen formában zajlik. Arra is gondolt, hogy a
választás után talán a következő vezetés nem biztos, hogy át tudja érezni, látja majd ennek a
jelentőségét. Ezért gondolta, hogy a Képviselő-testületnek, Polgármester Úrnak mindent
elmond. Úgy gondolná, közösen beszéljék ezt meg, közösen tervezzék el, hogyan
kivitelezzék. Azt nem tudta eddig, hogy a vezetésnek milyen szinten, milyen formában,
milyen mennyiségben van beleszólási joga. És menyire Ő ebben önálló szereplő, és nem is
szeretne az lenni. A testülettel Polgármester Úr véleményét meghallgatva úgy szeretne
dönteni, hogy a település további egészségügyi ellátása is biztosított legyen. Sokat lehetne
erről beszélni. A legnehezebb helyzetben talán magát érzi, szereti csinálni, nem azt mondja,
hogy holnap, de időt adva, azt hiszi Polgármester Úr egy félévet mondott, hogy szükséges
erre, a stratégia meg van. Tudja, hogy egy körzetet átadni az átadó részéről is egy nagy
felelősség. Egy óriási lehetőség kínálkozik részére, ha a felelősséget meg tudják osztani, ezzel
élni akar.
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Barabás Ferenc polgármester: Beszéltek Doktor Úrral erről, utána néztek mi az az eljárási
rend, ami szükséges. 6 hónap a határideje, ami alatt meg tudják oldani. Megbeszélték, hogy a
testület és személy szerint maga is bár nem jó szívvel, de tudomásul veszi, megérti Doktor Úr
döntését. Szeretné, ha tovább dolgozna, de a döntését is megérti, amit hozott. A tájékoztató
után az eljárási rendet megindítják, több csatornán meg fogják hirdetni, hogy van egy
értékesítésre váló praxis Biharkeresztesen. Már próbált segítséget kérni, de hivatalosan is meg
kell hirdetni. Nagyon együtt kell működni doktor Úrral, mert ez az ő kezdeményezése,
adminisztrációs tevékenységben segíteni fognak. Ahhoz, hogy meghirdessék, most mást nem
kell tenni, csak meghirdetni orvosi szaklapokban, Jegyző úr segítségükre lesz. Az orvosi
ügyelet is bevonható, felvette velük a kapcsolatot. Náluk van olyan orvos, aki vállalkozna.
Nagyon érdekes volt, és elgondolkodtató, amikor elhangzott, hogy a házi orvoslásban a
legfontosabb eszköz az orvos érzékszervei, nincsenek műszerek, mint a klinikán. Nagyon
fontos, hogy együttműködjenek. Doktor Úr a betegeinek nagyon hiányozni fog.
Dr. Békési László háziorvos: Az idő telik, ma holnap 76 éves. Szeretne egy kis szabadidőt
magának, tudja, hogy ebben ő is hibás, hétvégén nem kellene a mobiltelefont magánál
tartania. Az emberek 80 év után leszálló pályán vannak. Orvosként tudja, esendőek
mindannyian. Egész nagy családja van, oda is szeretne mozdulni, várni őket. Ilyen gondolatai
vannak, lehet csinálja, szerette, de egyszerűen tudomásul kell venni, ezt így gondolja. Lehet,
hogy önző, de nem gondolja.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A körzetbe tartozik. Úgy gondolja, ezt az egészet
megélni nehéz dolog. Nem szabad lelkiismeret furdalásának lenni. A város életében is aktívan
részt vesz. A körzet olyan, mint a családja, gondoskodó, odaadó volt mindig. Emberileg
megérti, a saját családja nagyon fontos, és eddig is köszönik a munkáját.
Dr. Békési László háziorvos: Nincsenek műszereik, sok minden nincsen, amit nem akar
felsorolni. De az embernek vannak érzései, rálátása, gondolatai. Alapellátás szinten rendkívül
fontos, hogy a beteg milyen úton indul el, mennyire lesz kacskaringós, mennyire lesz hosszú,
netán rövid a problémája megoldásában. Ez nagyon fontos. Nehéz neki, de örül, hogy eddig is
gyógyíthatott.
Harsányi Csaba képviselő: Sok évet dolgozott Doktor Úr, köszönik a munkáját.
Barabás Ferenc polgármester: Köszönik szépen, el fogják indítani a folyamatot.
Dr. Békési László háziorvos: Méltósággal ugyanúgy, mint ahogy eddig dolgoztak, nagy
probléma nem volt, remélhetőleg ezt is végrehajtják, ahogyan kell, ahogy méltó hozzájuk.
Zsilinyi László képviselő: Tiszteli és becsüli. Mi a jogi része, mi a szerepe az
önkormányzatnak és Doktor Úrnak?
Barabás Ferenc polgármester: Felkéri Irodavezető Asszonyt adjon tájékoztatást.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Doktor Úr tájékoztatta a testületet a szándékéról, ezt
követően mindenki próbál keresni egy méltó utódot, és ha megvan az az utód, akivel
adásvételi szerződést tud kötni Doktor Úr, hogy eladja a praxisát, akkor névvel hivatalos
formában kell bejelenteni az önkormányzatnak, hogy kinek adta el a praxisát. Az
4

önkormányzatnak a feladata ebben a tekintetben az lesz, hogy mérlegelje ellátási szerződést
köt-e a praxist megvásárolóval. Azért kell együttműködni, hogy ez sikeres legyen. Vállalkozó
orvosként,vagy közalkalmazottként láthatja el a feladatát. Ennek megfelelően köt az
önkormányzat feladat ellátási szerződést, és onnantól kezdve gyakorolhatja a praxisát. Ha az
önkormányzat nem kötne feladat-ellátási szerződést, akkor hiába venné meg a praxist, nem
gyakorolhatná a tevékenységét.
Zsilinyi László képviselő: Vannak érdeklődők?
Dr. Békési László háziorvos: Nagyváradról van egy hölgy, aki az édesanyjával jött többször,
most végzett rezidens, a bélyegzőjét úgy néz ki, megkapja. Elég erősen érdeklődik.
Megkérték, hogy pár hónapot gyakoroljon vele, de azt nem nagyon szeretné. Ebbe nem akar
belemenni, ezen gondolkodik. Felajánlotta neki, hogy menjen be Debrecenbe a család orvosi
intézetbe, és a klinikán szerezzen különböző gyakorlati tapasztalatot. Más területeken is
mozoghat, ügyeletekben részt vehet, ebben segít neki, ahol fogadják, gyakoroljon. Szeretné,
ha a gyógyszertani ismereteit kicsit bővítené, az is rendkívül fontos. Polgármester Úrral is
beszélt. Négyesben, a jelölttel, anyukával történt beszélgetést követően Polgármester Úrnak
az volt a kérése, hogy hirdessék meg a praxist. Ez jelzés értékű volt felé.
Polgármester Úr is és Ő is úgy szeretné, akkor lenne a legboldogabb, ha különösebb zökkenő
nem lenne.
Zsilinyi László képviselő: Igen, nehéz dolog, ő is tapasztalta. Nemcsak a szakmai, hanem az
emberi kapcsolat is nagyon fontos. Ha valaki bedolgozta magát, és emberi kapcsolatokat
alakított ki, mint Doktor Úr. Nem tudja, hogy ebben lehet-e segíteni, ha együtt dolgoznának.
Dr. Békési László háziorvos: Bizonyos bizalmi szint eléréséhez sokat kell tenni. Nehéz
helyzet. Amikor 51 évvel ezelőtt elkezdett dolgozni, nagyon nehéz volt, de megoldódott. Az
ügyelet a városban annak köszönhető, hogy a három házi orvos még dolgozik, negyven évet
éjszakázott.
Barabás Ferenc polgármester: Keresik a megoldást, keresik az utódot. Beszélt az ügyelettel, a
doktornő hamarosan el kezd ügyelni.
Köszöni a tájékoztatást.
Dr. Békési László háziorvos az ülésről távozott.
Tárgyalt napirendi pontok
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2018. május 18-án tartandó Közgyűlésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Véleménye szerint jó döntés volt, hogy a Debreceni Vízmű lett az ivóvíz-szolgáltató is. A Zrtnek az az elvárása, hogy fogadják el a 2017. évi beszámolót. Kéri, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a
Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára
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előterjesztett 2017. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Közgyűlés, (Képviselő Testületi ülés) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja
az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2017. évre
vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
30.573.375 eFt mérlegfőösszeggel
440.657 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§ (1)
bekezdésének a./ pontja szerint.
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
2018. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelt
eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt.
Felhívja a Közgyűlés/Képviselő testületi ülés az önkormányzat képviseletében eljáró
polgármestert,vagy meghatalmazottat, hogy a 2018. május 18. napján, délelőtt 10 órakor
megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 18.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
91/2018. (V. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes
megtárgyalta, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság
közgyűlése számára előterjesztett 2017. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót
(éves beszámoló).
A Közgyűlés, (Képviselő Testületi ülés) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal
elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2017.
évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:
30.573.375 eFt mérlegfőösszeggel
440.657 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredménytartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§ (1)
bekezdésének a./ pontja szerint.
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves
teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.
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2018. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a
vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék
megképzése miatt.
Felhívja a Közgyűlés/Képviselő testületi ülés az önkormányzat képviseletében eljáró
polgármestert,vagy meghatalmazottat, hogy a 2018. május 18. napján, délelőtt 10
órakor megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 18.

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari
kintlévőségeinek megvásárlásáról

Önkormányzatok

Vízmű

Zrt

„v.

a.”

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. A
képviselő-döntése óta volt egy rendkívüli közgyűlés. Azt gondolja, hogy ebben nincs
kockázat. Van, ami behajtható, igazságtalanság azokkal szemben, akik rendesen fizetik a
díjat. Biharkeresztes segítette a behajtást, adtak meg adatokat. Az előterjesztés „B” határozati
javaslatát javasolja elfogadásra. Megkeresik azokat az eszközöket, amivel be tudják hajtani a
tartozásokat. Kéri, mondják el véleményüket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Egyetért a javaslattal.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak egyetértenek-e a javaslattal,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „B” határozati javaslatot:
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 1 Ft, azaz egy forint összegért szándékában
áll megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. május 23-án tartandó
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” közgyűlésén a határozatban foglaltak szerint
képviselje az önkormányzatot.
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.
92/2018. (V. 14.) 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 1 Ft, azaz egy
forint összegért szándékában áll megvásárolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. május 23-án
tartandó Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” közgyűlésén a határozatban
foglaltak szerint képviselje az önkormányzatot.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Minden évben
megkeresi az Országos Mentőszolgálat anyagi támogatási kérelmével az önkormányzatot. A
mentőautók eszközbeszerzéséhez kérik a támogatást. 50.000 Ft támogatás biztosítását
javasolja, mely rendelkezésre áll.
Dani Béla Péter képviselő: A biharkeresztesi mentőállomásra kerül a támogatás?
Barabás Ferenc polgármester: Igen. Az lenne a jó, ha minden település biztosítana támogatást.
Mindig segítették a munkájukat. Az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelmét támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére 50 000 Ft, azaz
ötvenezer forint támogatást nyújt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. május 15.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
93/2018. (V. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelmét támogatja, részükre a 2018. évi költségvetés terhére 50 000 Ft,
azaz ötvenezer forint támogatást nyújt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 15.

4. Előterjesztés a Barnamezős terület rehabilitációja Biharkeresztesen című
pályázat keretében elkészítendő 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelő
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A stratégia
elkészítése a pályázat megvalósításának alapfeltétele. Három ajánlattevőt kerestek meg. A
legkedvezőbb ajánlatot a Fejlesztési Ügynökség adta. Ebben az évben elég magasak a
kiadások a földvásárlások miatt, és az óvoda beruházásánál is hozzá kellet járulni és a
hivatalnál is. Három pályázatot nagyon becsületesen elindítottak, és azt a készültségi fokot,
amit előírtak, azt teljesítették. Ez az egyetlen pályázat, amit nem tudtak elindítani.
Gyökös Zoltán képviselő: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barnamezős terület rehabilitációja
Biharkeresztesen
című,
TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00003
azonosítószámú
pályázat
végrehajtásához szükséges a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelő Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítésével a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg 5.000.000 Ft+Áfa Bruttó: 6.350.000
Ft összegben.
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Integrált Településfejlesztési
Stratégia elkészítéséhez szükséges saját forrást, bruttó 4 725 000 Ft-ot az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének előirányzata terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a 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.
94/2018. (V. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barnamezős terület
rehabilitációja
Biharkeresztesen
című,
TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00003
azonosítószámú pályázat végrehajtásához szükséges a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletnek megfelelő Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésével a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (4024 Debrecen, Piac u. 54.)
bízza meg 5.000.000 Ft+Áfa Bruttó: 6.350.000 Ft összegben.
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges saját forrást, bruttó 4 725 000
Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzata terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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Barabás Ferenc polgármester: Minden évben benyújtja az önkormányzat a rendkívüli
támogatási igényt. Most ismét lehetőség van rá. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. szeptember 30. a pályázat benyújtására
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
95/2018. (V. 14.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. szeptember 30. a pályázat benyújtására

6. Különfélék
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a TOP pályázattal
kapcsolatosan jó híre nincs, a közbeszerzési döntőbizottság meghozta a döntését egymillió
forintra bírságolta meg az önkormányzatot. Mindent elkövettek, amit lehetett. Az
önkormányzat teljesen jóhiszeműen járt el, oka nem volt rá, senkit előnyben nem részesített.
Próbálta indokolni, hogy az ügynökségtől, aki a projektmenedzsmenti feladatokat látja el, azt
a tájékoztatást kapták, hogy nem kell közbeszereztetni. Második alkalommal a Kincstárnál
volt a megbeszélés, ahol a projektmenedzser vitatkozott a jogászokkal, hogy nem kell a
közbeszerzés. Egy lehetőségük lenne, hogy bírósághoz fordulnának. 15 napon belül kell
megfizetni. Kétszer ötszázezer forint a büntetés, mert már nem lehet visszafordítani.
Gyökös Zoltán képviselő: Kellemetlen. Mindent felvállalnak, a testület megszavazza, de
biztos benne, hogy nemcsak Biharkeresztes van így.
Barabás Ferenc polgármester: Gondolkodott rajta, de a polgári peres eljárás nem biztos, hogy
jó dolog lenne. A Fejlesztési Ügynökség sem érti az irányító hatóságot, nekik volt a kérésük a
gyors megvalósítás. Több mint másfél évig nem tudták elbírálni a pályázatot. Ők kérték, hogy
háromnegyed év alatt jussanak el 70 %-os készültségi szintre. Teljesítették is. Kényszerpályán
volt, a Viasteinnek kellett a használatbavételi engedély, hogy el tudják kezdeni a termelést, az
önkormányzat mindent megtett. semmiféle hanyagság nem történt. A projektmenedzsmenttel
egyeztettek lépésről lépésre, hogy mit tegyenek, kinek mi a feladata, hogy megfelelő ütemben
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haladjanak. A közreműködő szervezetet az önkormányzat kérte fel, hogy még egyszer
menjenek végig rajta, és mégis beleestek a csapdába. Úgy tudja, hogy mások is jártak így.
2017-ben módosítva lett a közbeszerzési törvény. Nem vették figyelembe, hogy ez 2016-ban
lett elindítva. Mindent elkövettek.
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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