BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. MÁJUS 31-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
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(V.
31.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
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12/2018.
(V.
31.)
önkormányzati rendelete
13/2018.
(VI.
1.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
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Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról
A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról
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A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításáról
A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának
elfogadásáról
A Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés
elfogadásáról
A Városfejlesztési Kft 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
A Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött támogatási
megállapodás módosításáról
Az önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Viastein Kft vételi ajánlatának elfogadásáról
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Határozatok:
96/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
97/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
98/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
99/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
100/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
101/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
102/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
103/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
104/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
105/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
106/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
107/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
108/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
109/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
110/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
111/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
112/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
113/2018. (V. 31.) BVKt
határozat
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Z1
C2

C2
E16
Z1
C2
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Az Elit Impex Kft kérelmének elfogadásáról

Z1

Kutyakennel építésére vonatkozó vállalkozási szerződés
elfogásáról
A Rákóczi Szövetség beiskolázási programjának anyagi
támogatásáról
Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Z1

A IX. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap anyagi
támogatásáról
A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú pályázat
megvalósításához szükséges „épületfelhasználók képzése”
című előadás tartására Sörös Zoltán megbízásáról
A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú pályázat
megvalósításához szükséges energetikai tanúsítvány
készítésére Sörös Zoltán megbízásáról

Z1
D5
D1
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-én –
csütörtök – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
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
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Szalóki János Szabolcs ügyvezető
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 meghívót megkapták. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot
tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. 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 Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának,
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról
10. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
11. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött 2018.
évi Támogatási Megállapodás módosításáról
12. Előterjesztés a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
13. Előterjesztés a VIASTEIN Kft. vételi ajánlatáról
14. Előterjesztés az Elit Impex Kft. kérelméről
15. Előterjesztés kutyakennel építésére vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadására
16. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméhez
17. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének módosításáról
18. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásához
19. Előterjesztés a IX. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
20. Előterjesztés
a
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011azonosító
számú
pályázat
megvalósításához szükséges „épületfelhasználók képzése” című előadást tartó
vállalkozó kiválasztásáról
21. Előterjesztés
a
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011azonosító
számú
pályázat
megvalósításához szükséges energetikai tanúsítványt készítő vállalkozó
kiválasztásáról
Előadó: Barabás Ferenc polgármester
(Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság)
22. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott 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 Biharkeresztesi Közös
költségvetésének módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának,
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról
10. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
11. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött 2018.
évi Támogatási Megállapodás módosításáról
12. Előterjesztés a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami ingatlanok
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
13. Előterjesztés a VIASTEIN Kft. vételi ajánlatáról
14. Előterjesztés az Elit Impex Kft. kérelméről
15. Előterjesztés kutyakennel építésére vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadására
16. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméhez
17. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének módosításáról
18. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásához
19. Előterjesztés a IX. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására

20. Előterjesztés
a
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011azonosító
számú
pályázat
megvalósításához szükséges „épületfelhasználók képzése” című előadást tartó
vállalkozó kiválasztásáról
21. Előterjesztés
a
megvalósításához
kiválasztásáról

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011azonosító
számú
pályázat
szükséges energetikai tanúsítványt készítő vállalkozó

22. Különfélék
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 megkapták, megismerték azt. Kéri,
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, hozzászólás 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. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
96/2018. (V. 31.) 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. május 31.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót a képviselők megkapták,
megismerték azt. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2018. április havi pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
97/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2018. április havi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének módosításához
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 a a
határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a hivatal
2017. évi költségvetésének módosítását.
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető: A hivatal költségvetésének módosítására került sor,
mivel a teljesítési adatokhoz igazították az előirányzatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. május 31.

Közös

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
98/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
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 elfogadásra javasolja a 2017.
évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető: Szintén a módosításra a teljesítési adatok tükrében
került sor, az önkormányzat minden intézményét érinti, konszolidáltan jelennek meg az adatok.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) 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
11/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság, a Köznevelési,
művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következőket rendeli el:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását
módosítja és az önkormányzat 2017. évi

10 132 080 Ft-tal
10 131 861 Ft-tal

(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés hiány
felhalmozási többlet

1 508 081 727 Ftban
1 591 124 531Ftban
83 042 804 Ft-ban
87 026 376 Ft
3 983 572 Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

351 955 609 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

290 546 686 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási kiadás
- felújítások összegét

2 759 461 Ft-ban,
58 649 462 Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

1 152 142 546 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 239 168 922 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:

503 401 206 Ft-ban,
94 230 768 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

313 661 475 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

279 746 543 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

48 128 930 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

110 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 110 főben állapítja meg.”
2.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

3.§
(1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján 17:30 órakor lép hatályba, és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. május 31. napján 17:00 órakor.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

5. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2017.

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 hivatal 2017. évi zárszámadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
zárszámadást.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását.
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető: Minden gazdasági esemény elszámolásra,
lekönyvelésre került. Így a bevételek és kiadások összesen értéke mellett, az előterjesztésben
látható maradvány képződött.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Közös

Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
99/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

6. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
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 2017. évi zárszámadást.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
önkormányzat 2017. évi zárszámadását.
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető: Az önkormányzat zárszámadásában minden
intézmény gazdasági eseménye elszámolásra, lekönyvelésre került. Az előterjesztésben lévő
1 492 947 401 Ft bevétellel, ezzel szemben 1 400 662 453 Ft kiadással kérik elfogadni, ez
konszolidált adat, így a maradvány 175 327 752 Ft.
Barabás Ferenc polgármester: Amikor a 2017. évi költségvetés elfogadásáról döntöttek, arról
beszéltek, jó lenne, ha meg tudnák ismételni azt a gazdálkodást, amit 2016-ben tettek. Az
ígéretüknek eleget tettek, túl is szárnyalták, nem sok önkormányzat tud ilyet mondani. Közös
munka volt, az intézmények segítették a gazdálkodást. Az intézmények maguk, az intézményben
lévő kollégák, a pénzügyi iroda dolgozói, azt gondolja, a hivatal minden dolgozója. Reméli, a
2018. évet is hasonló pozitív eredménnyel fogják zárni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2017. évi zárszámadását:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság, a
Köznevelési, művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1 492 947 401 Ft Költségvetési bevétellel
1 400 662 453 Ft Költségvetési kiadással
175 327 752 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a
2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint
fogadja el.
(3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,7.1.,7.2.,7.3.,7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését
8,1.,8.1.1.,8.1.2.,8.1.3, 8.2.,8.2.1,8.2.2,8.2.3, 8.3.,8.3.1,8.3.2,8.3.3, 8.4.,8.4.1,8.4.2,8.4.3,

a

mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2018. május 31. napján 17:30 órakor lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. május 31. napján 17:00 órakor.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

Barabás Ferenc polgármester a 2017. évi költségvetés módosításáról és a 2017. évi
zárszámadásról szóló rendeletek kihirdetésének idejére szünetet rendel el.
Szünetet követően:
7. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
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
2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető: A költségvetés módosításának indoka, hogy a Városi
Művelődési Ház olyan pályázati pénzeket kapott, amit a módosításba be kell vinni, hogy az
előirányzat összhangban legyen a valósággal.
Barabás Ferenc polgármester: A művelődési ház sok pénzt hozott Biharkeresztesre. Nagyon sok
rendezvényt tud megszervezni. Kéri, látogassák a rendezvényeket, minden korosztály
megtalálhatja a szórakozási, önképzési lehetőséget is találhatnak a programban, amiből
válogathatnak. Innen is gratulál, és kívánja, hogy sikeresen zárja le az intézmény a pályázatokat.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását:
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság, a Köznevelési,
művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következőket rendeli el:

„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

99 410 003 Ft-tal
99 410 003 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
(2)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összege
-ebből működés hiány
felhalmozási

1 333 083 122 Ftban
1 282 210 705 Ftban
149 127 583 Ft
35 550 174 Ft
113 577 409 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

154 348 339 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

107 828 071 Ft-ban,

- felújítások összegét

46 306 726 Ft-ban,

-

a működési célú bevételt:

1 194 265 654 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

1 127 862 366 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:

479 0420275 Ft-ban,
87 473 171Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

247 729 721 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

275 847 545 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

37 769 654 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

112 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 112 főben állapítja meg.”
2.§
(1) A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(2) A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.

(3)
(4)
(5)
(6)

A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2018. június 2. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. június 1. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet. Meghallgatták
az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét. A 2017. évi beszámolót és közhasznúsági
jelentést elfogadásra javasolják.
Zsilinyi László képviselő, FB tag: Együttes ülést tartottak a felügyelő bizottsági tagok. Bizottsági
ülésen beszámolt mindkét elügyelő bizottság. A bérlakások helyzetéről különösen érvek,
ellenérvek merültek fel, illetve a közfoglalkoztatás irányításának problémájáról, a Kft részéről. A
Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja mindkét Kft tevékenységéről szóló beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Eredménnyel zárták a 2017. évet. Áttekintik a működést, a
szükséges módosítást, ami még eredményesebbé teszi a munkát, el fogják végezni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 17.131 eFt nettó
árbevétellel, 43.001 eFt egyéb bevétellel és 3.516 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2017. évben keletkezett adózott eredmény terhére osztalék nem kerül kifizetésre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
100/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság
jóváhagyásával – 17.131 eFt nettó árbevétellel, 43.001 eFt egyéb bevétellel és 3.516 eFt
adózott eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évben keletkezett adózott eredmény terhére
osztalék nem kerül kifizetésre.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

9. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolójáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.

Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk a beszámolót megtárgyalta. Ugyanúgy,
mint az előző napirendnél ügyvezető úr kiegészítését, és a Felügyelő Bizottság véleményét
meghallgatva elfogadásra javasolják a 2017. évi beszámolót.
Barabás Ferenc polgármester: Együttes bizottsági ülésen ez volt az a terület, amit hosszasan
tárgyaltak, mindannyian egyetértettek abban, hogy mindenképpen figyelemmel kell lenni a
közfoglalkoztatásban arra, hogy ez komoly munkával jár. Az a kérésük, hogy mindenki vegye
komolyan, nagyobb szigorral lépnek fel, akik a minimális követelményeknek sem tesznek eleget,
kikerülnek a közfoglalkoztatásból. Szerintem ez nem városfejlesztés!
Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a Városfejlesztési Kft 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
2017. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával – 15.266 eFt nettó árbevétellel és
39 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
2017. évben keletkezett adózott eredmény terhére osztalék nem kerül kifizetésre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
101/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2017. évi beszámolóját – a felügyelőbizottság jóváhagyásával –
15.266 eFt nettó árbevétellel és 39 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Biharkeresztes Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2017. évben keletkezett adózott eredmény terhére osztalék nem
kerül kifizetésre.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

10. Előterjesztés a Szociális és
Megállapodásának módosításhoz

Gyermekjóléti

Társulás

Társulási

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 társulási megállapodás módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
társulási megállapodás módosítását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
társulási megállapodás módosítását.

Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A társulási megállapodás módosítására azért kerül sor,
mert Berekböszörmény Képviselő-testülete májusi ülésén arról döntött, hogy három szociális
feladatot a társulás keretein kívül, egyház által fenntartott intézmény szolgáltatásával lát el. Ezért
törölni kell a társulási megállapodásból, a hatálybalépés napja természetesen július 1. napja lesz.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a társulási
megállapodás módosításával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást jóváhagyja.
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.
102/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

11. Előterjesztés a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött
2018. évi Támogatási Megállapodás módosításáról
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, és elfogadásra javasolja a
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A februárban megkötött megállapodásról
van szó. Felülvizsgálatra került a napokban sor, ennek következtében módosításra tettek
javaslatot. Lényegi változás nem történne. A Kft által a valóságban ténylegesen elvégzett
feladatnak megfelelően készült el a módosítás. Technikai jellegű módosításról van szó.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel
kötendő Támogatási Megállapodás módosítását a 2018. évre vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás módosításának az 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.
103/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Nonprofit Kft-vel kötendő Támogatási Megállapodás módosítását a 2018. évre
vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás módosításának az aláírására.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
12. Előterjesztés a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adott állami
ingatlanok felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Az önkormányzat 2012. júniusában kötött megállapodást a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel állami tulajdon ingyenes átvételéről. A beszámoló tartalmazza,
ezen négy ingatlan esetében, hogy milyen célra használja az önkormányzat.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államtól, a
Kormány 1449/2011. (XII. 22.) határozata alapján térítésmentesen átvett ingatlanok
(Biharkeresztes 467 hrsz - Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz - Kossuth u. 32., 744 hrsz - Kölcsey u.
19., 953 hrsz - Kossuth u. 41.) 2017. évi felhasználásáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
104/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államtól,
a Kormány 1449/2011. (XII. 22.) határozata alapján térítésmentesen átvett ingatlanok
(Biharkeresztes 467 hrsz - Nagy Sándor u. 3.,743 hrsz - Kossuth u. 32., 744 hrsz -

Kölcsey u. 19., 953 hrsz - Kossuth u. 41.) 2017. évi felhasználásáról szóló beszámolót és
azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

13. Előterjesztés a VIASTEIN Kft. vételi ajánlatáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A bizottságok hosszan
tárgyalták a napirendet. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag az „a” határozati
javaslat elfogadását javasolja.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
„a” határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
„a” határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid jegyző: A Viastein Kft május hónapban szándéknyilatkozattal kereste meg az
önkormányzatot, amelyben közel 4 ha területre vonatkozóan vételi szándékát fejezte ki. Ez a
terület még nem kizárólagosan az önkormányzat tulajdona, ebből kifolyólag csak elvi döntést
hozhat a Képviselő-testület. A feltétel, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön, és művelés
alóli kivonásra kerüljön.
Barabás Ferenc polgármester: Hosszan tárgyalták a bizottságok az előterjesztést. A Viastein Kft
újabb javaslatot tett. Amennyiben együtt tud működni az önkormányzattal, további fejlesztések
megvalósítását fogja elvégezni Biharkeresztesen, ha a területek rendelkezésre állnak. Sokat
beszéltek róla, mindnyájan elmondták, hogy szükség van munkahelyekre, cégek létesítésére,
ezek fogják meghatározni a város fejlődését. A fiataloknak nem kell elköltözni, hanem fel kell
készülni szakmailag, felsőfokú végzettséget szerezni, hogy itt tudjon maradni, ez fontos a város
életében. Fontos, hogy a Képviselő-testület minden segítséget megadjon a betelepülő cégeknek,
ezt vállalják, akkor a ciklusprogramban megfogalmazottak megvalósítják.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VIASTEIN Kft.
Biharkeresztes külterület 0163/31, 0163/19, 0163/20, 0163/21, 0163/22, 0161/27, 0161/28,
0161/17, 0161/18 és 0161/21 helyrajzi számú szántó művelési ágban nyilvántartott, összesen
3,97ha térmértékű ingatlanokra vonatkozó vételi szándékát. Ez alapján Biharkeresztes Város
Önkormányzata kifejezi értékesítési szándékát a kérelmező részére, melynek feltétele, hogy a
nevezett ingatlanok mindegyike Biharkeresztes Város Önkormányzata tulajdonába kerüljön és
művelési ág alóli kivonás megtörténjen. Ezen feltételeket követően kerül sor az ingatlan
értékbecslésére és az azt követő lehetséges adás-vételi szerződés megkötésére, melyről a testület
újabb döntést fog hozni.
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.

105/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VIASTEIN Kft.
Biharkeresztes külterület 0163/31, 0163/19, 0163/20, 0163/21, 0163/22, 0161/27,
0161/28, 0161/17, 0161/18 és 0161/21 helyrajzi számú szántó művelési ágban
nyilvántartott, összesen 3,97ha térmértékű ingatlanokra vonatkozó vételi szándékát. Ez
alapján Biharkeresztes Város Önkormányzata kifejezi értékesítési szándékát a kérelmező
részére, melynek feltétele, hogy a nevezett ingatlanok mindegyike Biharkeresztes Város
Önkormányzata tulajdonába kerüljön és művelési ág alóli kivonás megtörténjen. Ezen
feltételeket követően kerül sor az ingatlan értékbecslésére és az azt követő lehetséges
adás-vételi szerződés megkötésére, melyről a testület újabb döntést fog hozni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

14. Előterjesztés az Elit Impex Kft. kérelméről
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 Kft kérelmét, az „a” határozati javaslattal ért egyet.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja az
„a” határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja az
„a” határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Az Elit Impex Kft a Viastein Kft-hez hasonlóan szintén egy
szándéknyilatkozattal kereste meg az önkormányzatot. Ő egy 5000 m2 nagyságú területet
szeretné, ha a bővülő ipari parkban biztosítana számára az önkormányzat. Az „a” határozati
javaslat szerint szándékát fejezi ki a Képviselő-testület, hogy biztosítja számára a kérelmében
meghat nagyságú területet. A feltétel, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön, és művelés
alóli kivonásra kerüljön a földterület. A bizottságok az „a” határozati javaslatot támogatták.
Barabás Ferenc polgármester: Minden olyan vállalatot támogatnak, aki munkahelyet kíván
teremteni, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztességes áron megvásárolhassák, és
biztosítsák a területeket, hogy a vállalkozást itt Biharkeresztesen működtesse a kérelmező.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Elit Impex Kft. (4110
Biharkeresztes, Bessenyei út 56.) kérelmét és részére a folyamatosan bővülő Ipari Parkban 5000
négyzetméter nagyságú területet biztosít a vállalkozása fejlesztése céljából hosszútávú bérleti
jogviszony keretében. A bérleti jogviszony megkötésének és a területigény önkormányzat általi
biztosításának feltétele, hogy az Ipari Park bővítésekor meghatározott ingatlanok mindegyike
Biharkeresztes Város Önkormányzata tulajdonába kerüljön és művelési ág alóli kivonás
megtörténjen.
Ezen feltételeket követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, melynek feltételeiről a
testület újabb döntést fog hozni.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
106/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Elit Impex Kft.
(4110 Biharkeresztes, Bessenyei út 56.) kérelmét és részére a folyamatosan bővülő Ipari
Parkban 5000 négyzetméter nagyságú területet biztosít a vállalkozása fejlesztése céljából
hosszútávú bérleti jogviszony keretében. A bérleti jogviszony megkötésének és a
területigény önkormányzat általi biztosításának feltétele, hogy az Ipari Park bővítésekor
meghatározott ingatlanok mindegyike Biharkeresztes Város Önkormányzata tulajdonába
kerüljön és művelési ág alóli kivonás megtörténjen.
Ezen feltételeket követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, melynek
feltételeiről a testület újabb döntést fog hozni.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

15. Előterjesztés kutyakennel
elfogadására

építésére

vonatkozó

vállalkozási

szerződés

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a napirendet, javasolják
elfogadásra a vállalkozási szerződés megkötését.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. A meglévő területen, ahol most is a kóbor ebek
tartása folyik, az ellenőrzés során megállapításra került, szükséges bővítési és minőségnövelő
munkálatokat fogják elvégezni. A 400 eFt értékű bővítéshez a kistelepülések is hozzájárulnak. A
munkálatok elvégzését követően az engedélyt meg fogják kapni.
Barabás Ferenc polgármester: Megkapták a választ, hogy miért nem volt lehetőség befogni a
kóbor állatokat. A szigorú szabályozásnak a régi kennelek nem voltak megfelelőek. Rövid időn
belül meg fog oldódni. Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a szerződés aláírásával,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft-vel kutyakennel kivitelezési
munkáinak ellátására kötendő Vállalkozási Szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés tervezetének 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.

107/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft-vel kutyakennel
kivitelezési munkáinak ellátására kötendő Vállalkozási Szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés tervezetének aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

16. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméhez
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Rákóczi Szövetség az előző évhez hasonlóan
kérelemmel fordult Biharkeresztes Város Önkormányzatához. Kéri, hogy a beiskolázási
programját támogassák, az elmúlt évben 4 diák beiskolázását segítette a Képviselő-testület.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
40.000 Ft támogatás biztosítását javasolja idén is.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség beiskolázási
programját ………………..Ft, azaz …………………..forint támogatásban részesíti.
A támogatás fedezete Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 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 Rákóczi Szövetség beiskolázási
programját 40.000 Ft, azaz: Negyvenezer forint támogatásban részesíti.
A támogatás fedezete Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
108/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség
beiskolázási programját 40.000 Ft, azaz: Negyvenezer forint támogatásban részesíti.
A támogatás fedezete Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

17. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének 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 közbeszerzési terv módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
módosítást.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén elfogadásra javasolja a
2018. évi közbeszerzési terv módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: A közbeszerzési tervet 2018. márciusában fogadta el a Képviselőtestület. A tervet március 31-ig kötelező elfogadni, ennek eleget tettek. Módosításra kerültek a
közbeszerzési adatok, ezért a tervet módosítani szükséges.
Barabás Ferenc polgármester: Megvalósul még a nyár folyamán a Nagyvárad utca és egy
külterületi út, folyamatban van a közbeszerzés elindítása. Reméli, hamarosan megvalósul a
beruházás.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét újabb nyertes pályázatokra való tekintettel módosítja. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal
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.
109/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét újabb nyertes pályázatokra való tekintettel módosítja. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a 109/2018. (V. 31.) számú BVKt határozathoz:

Biharkeresztes Város Önkormányzata
2018. évi módosított közbeszerzési terve
A közbeszerzés
tárgya
I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás
Barnamezős
terület
rehabilitációja
Nagyvárad utca
szilárd burkolatú
felújítása
Külterületi helyi
közút fejlesztése

Irányadó eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Tervezett eljárási
típusa
(Nyílt/meghívásos/
Tárgyalásos)

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)

Nemzeti

115. § szerinti nyílt
eljárás

54.000.000

2018.09.01.

2019.05.31.

Galamb
Csaba
György
Egyéni Vállalkozó, 4032.
Debrecen, Kaffka Margit u.
8/1.

nemzeti

115. § szerinti nyílt
eljárás

15 000 000

2018. 06.30.

2019. 12 31.

nemzeti

115. § szerinti nyílt
eljárás

16 500 000

2018. 06.30.

2019.12.31.

Galamb Csaba György
Egyéni Vállalkozó, 4032.
Debrecen, Kaffka Margit u.
8/1
Galamb Csaba György
Egyéni Vállalkozó, 4032.
Debrecen, Kaffka Margit u.
8/1

III. Szolgáltatásmegrendelés

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Köstner Dávid

Barabás Ferenc

jegyző

polgármester

2018. május 31.

2018. május 31.

18. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásához
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 2017. évi belső ellenőrzési jelentést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2017.
évi belső ellenőrzési jelents jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Minden évben szükséges az átfogó belső ellenőrzési jelentést
elfogadni, legkésőbb a zárszámadás elfogadásakor, ennek szükséges most eleget tennie a
Képviselő-testületnek.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről szóló összefoglaló
ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
110/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről szóló összefoglaló
ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

19. Előterjesztés a IX. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap támogatására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, 250 eFt
támogatás biztosítását javasolják elfogadásra a rendezvény megszervezéséhez.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Népfőiskolai Egyesület
Debrecen (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Bajcsy Zs. u. 27., adószáma: 18563849-1-09, Bírósági
nyilvántartási szám: PK62 395/2001., számlaszám: 10400384-50526771-54681005; képviseli:
Porkoláb Lajos elnök) részére a 2018. 3. és 4. napján megrendezésre kerülő, IX. Határok Nélküli

Motoros és Családi Nap lebonyolításához …………………… Ft támogatást biztosít 2018. évi
költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 31.
Barabás Ferenc polgármester: A város életéhez ez a rendezvény már hozzá tartozik. a
Költségvetés lehetővé teszi a támogatást. Javasolja, biztosítsák a 250 eFt-ot, hasonló
konstrukcióban, mintahogyan az elmúlt évben is tették, a Népfőiskola közreműködésével.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Népfőiskolai Egyesület
Debrecen (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Bajcsy Zs. u. 27., adószáma: 18563849-1-09, Bírósági
nyilvántartási szám: PK62 395/2001., számlaszám: 10400384-50526771-54681005; képviseli:
Porkoláb Lajos elnök) részére a 2018. 3. és 4. napján megrendezésre kerülő, IX. Határok Nélküli
Motoros és Családi Nap lebonyolításához 250.000 Ft támogatást biztosít 2018. évi költségvetése
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2018. május 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
111/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Népfőiskolai
Egyesület Debrecen (székhelye: 4100 Berettyóújfalu Bajcsy Zs. u. 27., adószáma:
18563849-1-09, Bírósági nyilvántartási szám: PK62 395/2001., számlaszám: 1040038450526771-54681005; képviseli: Porkoláb Lajos elnök) részére a 2018. 3. és 4. napján
megrendezésre kerülő, IX. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap lebonyolításához
250.000 Ft támogatást biztosít 2018. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. május 31.

Harsányi Csaba képviselő: Valamilyen szinten érintett a dologban, előre is köszöni a támogatást.
Megragadja az alkalmat, hogy mindenkit szeretettel meghívjon a rendezvényre. Köszöni a
Képviselő-testület bizalmát.
20. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011azonosító számú pályázat
megvalósításához szükséges „épületfelhasználók képzése” című előadást
tartó vállalkozó kiválasztásáról
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, Sörös
Zoltán vállalkozó megbízásával egyetértenek, a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.

Barabás Ferenc polgármester: Hamarosan befejeződik a hivatal energetikai felújítása, ehhez
szükséges a dolgozók képzése. Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú pályázat befejezéséhez szükséges
„épületfelhasználók képzése” című előadás megtartásával Sörös Zoltánt (4034 Debrecen Lahner
u. 155.) bízza meg 125.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
112/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú pályázat befejezéséhez szükséges
„épületfelhasználók képzése” című előadás megtartásával Sörös Zoltánt (4034 Debrecen,
Lahner u. 155.) bízza meg 125.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

21. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011azonosító számú pályázat
megvalósításához szükséges energetikai tanúsítványt készítő vállalkozó
kiválasztásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, mely szintén az előző
napirendben is szereplő pályázathoz kapcsolódik. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, a
legkedvezőbb árajánlatot adó Sörös Zoltán megbízását javasolják. A határozati javaslat
elfogadását javasolják a Képviselő-testület számára.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú pályázat befejezéséhez szükséges energetikai
tanúsítvány elkészítésével Sörös Zoltánt (4034 Debrecen Lahner u. 155.) bízza meg 125.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 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.
113/2018. (V. 31.) számú BVKt határozat:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú pályázat befejezéséhez szükséges
energetikai tanúsítvány elkészítésével Sörös Zoltánt (4034 Debrecen, Lahner u. 155.)
bízza meg 125.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

22. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Az augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatosan kéri a képviselők
véleményét. A hagyományok szerint a debreceni virágkarneválra érkező csoportok közül egy
csoport fellépést ingyen szokták biztosítani a jól kiépített kapcsolat szerint köszönhetően Bódor
Edit asszonynak és Halász János úrnak. Egyeztetés történt idén előre, mert már az elmúlt évben
is bonyodalmat okozott, hogy 20-án van a felvonulás, 19-én pedig a főpróba. Kérték, hogy
oldják meg, hogy 18-án tartsák az ünnepség, akkor tudnak csoportot biztosítani. Augusztus 18-a
ebben az évben szombati napra esik. Az a kérdés, hogy mondják-e le a csoport fellépését, és
akkor 20-án is tarthatják az ünnepséget, vagy 18-án tartsák meg.
Gyökös Zoltán képviselő: Ha lemondják, akkor ki lesz a fellépő?
Barabás Ferenc polgármester: Lesz fellépő, de nem olyan magas színvonalú lesz a műsor, mint
az előző években. Az biztosa, hogy mindenképpen kapnak kritikát.
Gyökös Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy aki 20-án eljön az 18-án is. A biharkeresztesiek is
megérdemlik, hogy színvonalas műsor legyen az ünnepségen.
Harsányi Csaba képviselő: Egyetért Gyökös Zoltán képviselő véleményével.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Szintén egyetért a képviselő társai véleményével.
Barabás Ferenc polgármester: Az ünnepséget az elhangzott vélemények alapján 2018. augusztus
18. napjára szervezik meg.
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

