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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-én –
szerda – a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

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

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Gyökös Zoltán képviselő
Meghívottak, vendégek
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető
Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/44 és 0166/64 helyrajzi számú ingatlanok
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
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6. Előterjesztés Tárnok Lajos önkormányzati tulajdonban levő Biharkeresztes 3441, 3442,
3443 és 3445 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatáról
7. Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításának árajánlatairól
8. Előterjesztés gyepmesteri telep működési szabályzatának elfogadásáról
9. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójához való csatlakozásról
10. Előterjesztés a Nefelejcs Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységéről szóló beszámolóra
11. Előterjesztés a várost bemutató amatőr kisfilm készítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
12. Előterjesztés háziorvosi praxisról
13. Előterjesztés a Biharkeresztes 382/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból történő értékesítésről
14. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosító számú Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt keretében beszerzendő homokozó kivitelezőjének
kiválasztására, és bölcsődei eszközök beszerzésére
15. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a. ” kintlévőségeinek
megvásárlásáról
16. 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 a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/44 és 0166/64 helyrajzi számú
ingatlanok megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
6. Előterjesztés Tárnok Lajos önkormányzati tulajdonban levő Biharkeresztes 3441,
3442, 3443 és 3445 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatáról
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7. Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításának árajánlatairól
8. Előterjesztés gyepmesteri telep működési szabályzatának elfogadásáról
9. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról
10. Előterjesztés
beszámolóra

a

Nefelejcs

Biztos

Kezdet

Gyerekház

Önkormányzati

tevékenységéről

szóló

11. Előterjesztés a várost bemutató amatőr kisfilm készítésére vonatkozó pályázat
kiírásáról
12. Előterjesztés háziorvosi praxisról
13. Előterjesztés a Biharkeresztes 382/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból történő értékesítésről
14. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosító számú Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt keretében beszerzendő homokozó
kivitelezőjének kiválasztására, és bölcsődei eszközök beszerzésére
15. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a. ” kintlévőségeinek
megvásárlásáról
16. 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: Az jelentéseket a képviselők írásban megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri 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. szeptember 19.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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166/2018. (IX. 19.) 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. szeptember 19.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Azt gondolja,
hogy irodavezető asszony részéről nagyon jó ötlet, hogy változtatott az eddigi tájékoztatási
formán. A korábbi mód is jó volt, de ez sokkal több információt nyújt, amit jobban tudnak
hasznosítani. Kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő Testülete a város 2018. augusztus havi pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
167/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő Testülete a város 2018. augusztus havi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság együttes bizottsági ülésen
tárgyalta a napirendet, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a közterület használat
szabályairól és díjáról szóló rendelet módosítását.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja a
rendelet módosítását.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra
javasolják a rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ahogyan az előterjesztésben látható a rendeletmódosítás elkészült, a
Hajdú-Bihar Megyeri Kormányhivatal felülvizsgálati kötelezettsége tette szükségessé
valamennyi település számára. Az általuk meghatározott szempontrendszer alapján kellett
elvégezni a felülvizsgálatot. Pár pont módosul, gyakorlatilag a lakosságot nem érinti, a
mindennapokat nem befolyásolja.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a közterület
használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII. 20.) 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
15/2018. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló
28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 28/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: fogalmára a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja
az irányadó.
b) Mozgóbolt: fogalmára a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja az
irányadó.
c) Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül kettő óránál hosszabb ideig folyamatosan
közterületen tartózkodik.
d) a helyi közút: az út és műtárgyai, valamint tartozékai.”
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2. §
A rendelet 4/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közterület filmforgatás célú használata
4/A. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselőtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás)
nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő
közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.
(4) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú
filmalkotások.
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot.
(6) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterülethasználat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és
a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén
az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(8) Turisztikailag kiemelt központi területek:
a) Széchenyi utca
b) Kossuth utca
(9) A filmforgatás célú közterület-használat vonatkozásában az Mktv. 3. mellékletében
meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.”
3. §
A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. §
Nem kell közterület használati engedély:
a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
b) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek fenntartása, hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének
elfoglalásához,
d) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést
nem akadályozza.”

7

4. §
A rendelet 5. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Közterületen nem tárolható:
a) 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú autóbusz, tehergépkocsi,
b) mezőgazdasági vontató, mezőgazdasági eszközök,
c) lassújármű,
d) járműszerelvény,
e) nehéz pótkocsi,
f) lakókocsi,
g) munkagép.”
5. §
A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Közterületen való italozás tilalma
18. §
(1) Tilos a szeszes ital fogyasztás a város közterületein, különösen az élelmiszereket, italokat,
élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, továbbá munkahelyek előtt és környékén.
(2) A szeszes ital fogyasztási tilalom nem terjed ki
a) közvetlenül közterületre kiszolgáló vendéglátó egységek által kialakított (kijelölt)
fogyasztótérre,
b) alkalmi rendezvényekre (pl. majális, falunap),
c) esetenként engedélyezett árusító helyek környékére.”
6. §
Hatályon kívül helyezésre kerül a rendelet 19. §-a, a 5. § (1) bekezdés c) pontja, a 7. § (8)
bekezdése és a 9. § (2) bekezdés e) pontja.
7. §
Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2018. szeptember 20. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
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4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a települési
támogatásokról szóló rendelet módosítását.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja a
rendelet módosítását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottság szintén elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ismerteti az előterjesztést, gyakorlatilag a módosítást elsősorban a
szociális célú tüzelőanyag támogatási formában szükséges változtatás, valamint egy új
támogatási forma lehetséges bevezetése tette indokolttá.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2) bekezdésében, illetve a
132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai
Unió vonatkozó jogforrásait is – Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következőket rendeli el:

1. §
A települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5. §-a az alábbi j) ponttal egészül ki:
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„A települési támogatás formái
5. §
Települési támogatás
j) Vízdíj hátralékhoz való hozzájárulás
céljából nyújtható.”
2. §
A rendelet 11/F. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11/F. §
(1) Biharkeresztes Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, kiegészítő természetbeni szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt
(a továbbiakban: támogatás) azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a 2017-es
képviselő-testületi döntés alkalmával támogatásban részesültek.
(2) Nem részesülhet támogatásban az a szociálisan rászoruló személyek, aki a 2017-es képviselőtestületi döntés alkalmával támogatásban részesült, de azóta nem tartózkodik életvitelszerűen
Biharkeresztesen, vagy nincs bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye a településen.
(3) Jogosultanként legfeljebb 1 erdei m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(4) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2018. december 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(5) A támogatásra való jogosultságról a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
határoz.
(6) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát a
vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben: házastárs
vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Közeli
hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(7) Az Önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
3. §
A rendelet az alábbi 11/H. §-sal egészül ki:
„Vízdíj hátralékhoz való hozzájárulás
11/H. §
(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak, akiknek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a”-nál vízdíj hátraléka
van, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) Vízdíj hátralékhoz való hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át. A támogatás mértéke a nyilvántartott díjhátralék mértékéig terjedhet, de legfeljebb
80.000 forint.
(3) Vízdíj hátralékhoz való hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át. A támogatás mértéke a nyilvántartott díjhátralék mértékéig terjedhet, de legfeljebb
50.000 forint.
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(4) Vízdíj hátralékhoz való hozzájárulás jogosultságát a jegyző hivatalból állapítja meg, de
kérelemre is történhet.
(5) Vízdíj hátralékhoz való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás természetben
nyújtott szociális ellátás
(6) A támogatás folyósítása a díjhátralék behajtására jogosult felé történik.”
4. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. szeptember 20. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
5. Előterjesztés a Biharkeresztes külterület 0166/44 és 0166/64 helyrajzi számú
ingatlanok megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az „a”
határozati javaslatot.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja az „a”
határozati javaslat elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az „a” határozati
javaslatot.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Mindkét ingatlan Magyari Csaba
tulajdonában van, aki külföldön tartózkodik, elektronikus úton jelezték számára, hogy az
önkormányzat szeretné megvásárolni az ingatlanokat, amiben partnernek mutatkozott. Az
értékbecslés megtörtént, az abban szereplő áron tudja a Képviselő-testület kifejezni vételi
szándékát. Az értesítést követően 30 napon belül kell válaszolnia, hogy elfogadja-e vagy sem a
vételi szándékot.
Barabás Ferenc polgármester: 465 m2 nagyságú területet pedig értékesítésre kerülne Magyari
Csaba részére. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok javaslatával,
elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslatot:
1) Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
külterület 0166/44 helyrajzi számú, 8221 telekméretű ingatlan megvásárlására B-69
PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint
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2.885.571 forintért, illetve a Biharkeresztes külterület 0166/64 helyrajzi számú, 4332
telekméretű ingatlan megvásárlására B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján,
az abban foglalt forgalmi érték szerint 1.520.532 forintért.
2) Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló 382/2 helyrajzi számú ingatlanból 465 m2 nagyságú területet
értékesíteni kívánja Magyari Csaba részére a B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés
alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 209.250 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlatok az érintett
ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlatok tulajdonos általi elfogadását
követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
168/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
3) Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/61 helyrajzi számon
kialakításra került ipari park bővítése céljából vételi szándékát fejezi ki a Biharkeresztes
külterület 0166/44 helyrajzi számú, 8221 telekméretű ingatlan megvásárlására B-69
PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint
2.885.571 forintért, illetve a Biharkeresztes külterület 0166/64 helyrajzi számú, 4332
telekméretű ingatlan megvásárlására B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés alapján,
az abban foglalt forgalmi érték szerint 1.520.532 forintért.
4) Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló 382/2 helyrajzi számú ingatlanból 465 m2 nagyságú területet
értékesíteni kívánja Magyari Csaba részére a B-69 PLAN Bt. által elkészített értékbecslés
alapján, az abban foglalt forgalmi érték szerint 209.250 forintért.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megfogalmazott vételi ajánlatok az
érintett ingatlantulajdonos irányába történő közlésére, valamint az ajánlatok tulajdonos általi
elfogadását követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Előterjesztés Tárnok Lajos önkormányzati tulajdonban levő Biharkeresztes 3441,
3442, 3443 és 3445 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést, a
pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az „a” határozati javaslatot.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja az „a”
határozati javaslat elfogadását.
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Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén elfogadásra javasolja az „a”
határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Tárnok Lajos júliusban jelezte, hogy
szeretne négy zártkerti önkormányzati ingatlant megvásárolni, mely saját földjével határos. A
testületnek elvi döntést kellene hozni, amennyiben értékesíteni kívánja a zártkerteket, az
értékbecslést megkérik, s azt követően összegszerűen döntenek az értékesítési ajánlatról.
Barabás Ferenc polgármester: Az „a” határozati javaslat szerint felértékeltetik a területeket. Kéri
a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a bizottságok javaslatával, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnok Lajos 4110
Biharkeresztes Sallai u. 45. szám alatti lakos kérelmet és értékesíteni kívánja részére a
Biharkeresztes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes 3441, 3442,
3443 és 3445 helyrajzi számú ingatlanokat értékbecslést követően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje meg a fenti ingatlanokra az értékbecslést.
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.
169/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnok Lajos 4110
Biharkeresztes Sallai u. 45. szám alatti lakos kérelmet és értékesíteni kívánja részére a
Biharkeresztes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Biharkeresztes 3441,
3442, 3443 és 3445 helyrajzi számú ingatlanokat értékbecslést követően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje meg a fenti ingatlanokra az értékbecslést.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

7. Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításának árajánlatairól
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk szintén elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület augusztusi ülése során
döntött a településrendezési eszközök módosításáról, melyet csak főépítész segítségével tudnak
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elvégezni. Az önkormányzat három ajánlatot kért be. Az ajánlatok határidőn belül, megfelelő
tartalommal beérkeztek.
Barabás Ferenc polgármester: A 4K STÚDIÓ Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az ülést követő
lakossági fórumon a módosításokkal ismerkedhet meg a lakosság, a módosítást mindenképpen
meg kell rendelni. A bizottságok is a 4K STÚDIÓ Kft megbízását javasolták. Kéri a
képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának tervezői és főépítészi feladatainak ellátásával a kapott árajánlatok alapján a 4K
STÚDIÓ tervező, beruházó és szolgáltató Kft.-t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.) bízza meg bruttó
1.079.500 forint 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.
170/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának tervezői és főépítészi feladatainak ellátásával a kapott árajánlatok alapján
a 4K STÚDIÓ tervező, beruházó és szolgáltató Kft.-t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.)
bízza meg bruttó 1.079.500 forint összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

8. Előterjesztés gyepmesteri telep működési szabályzatának elfogadásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az Ügyrendi Bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
részletes működési szabályzatot.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat gyepmesteri telepén a
kutyakennel kivitelezési munkái elkészültek. A hatósági engedély megszerzéséhez szükséges a
gyepmesteri telep működési szabályzatának elfogadása. A kérelmet a hatósági engedély
megszerzéséhez, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani.
Barabás Ferenc polgármester: Az ebtartóknak komolyan el kell gondolkodni azon, hogy
biztosítsák azt, hogy közterületre ne tudjanak kijönni az állatok. Kóbor ebekkel tele vannak az
utcák, emiatt rengeteg kritikát kap a város. Komoly problémát jelent, a kisgyerekek félnek tőlük.
Nagyon sokba kerül a városnak, hogy szabályosan járjanak el az ebek befogásával, védőoltást
kell kapniuk, kimondottan csak kutyatáppal etethetők. Kéri az ebtartókat, hogy mindenki
zárthelyen tartsa a kutyáit.
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Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyepmesteri telep (4110
Biharkeresztes, 0290/20 hrsz.) működési szabályzatát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes hatósághoz a gyepmesteri telep engedélyezési
eljárás lefolytatásához a kérelmet és a szükséges dokumentumokat nyújtsa be és az
engedélyezési eljárásban teljes hatáskörrel képviselje az önkormányzatot.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester, Dr. Köstner Dávid jegyző
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
171/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyepmesteri telep
(4110 Biharkeresztes, 0290/20 hrsz.) működési szabályzatát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes hatósághoz a gyepmesteri telep
engedélyezési eljárás lefolytatásához a kérelmet és a szükséges dokumentumokat nyújtsa
be és az engedélyezési eljárásban teljes hatáskörrel képviselje az önkormányzatot.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester, Dr. Köstner Dávid jegyző
azonnal

9. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk támogatja az ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozást, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ahogyan 2007 óta minden évben, úgy most is
előterjesztésre került az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz való döntés. Ebben az
évben október 3-ig kell csatlakozni.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “Csatlakozás a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához” tárgyú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
2018. október 3.
4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú pályázat
kiírásáról.
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
2018. október 5.
5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, hogy a
határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével gondoskodjanak a
pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
folyamatos
6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg
felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről
a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. december 6.
7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Pénzügyi Iroda
Határidő:
2019. január 31. és 2019. augusztus 31.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
172/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “Csatlakozás a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához” tárgyú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
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1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2018. október 3.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetőjét,
hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú pályázat
kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2018. október 5.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, hogy a
határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével gondoskodjanak a
pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos

6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási, Művelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján – terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg
felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről
a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. december 6.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2019. január 31. és 2019. augusztus 31.
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10. Előterjesztés
beszámolóra

a

Nefelejcs

Biztos

Kezdet

Gyerekház

tevékenységéről

szóló

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a beszámolót a
Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Az ülésen jelen van a
gyerekház vezetője. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet. Az eddig
megszokott formában kapták meg a beszámolót. Megállapították, hogy igen kimagasló szakmai
tevékenységet végez a gyerekház. Egyre több a résztvevő családok, gyerekek száma. Színes
programokat szerveznek, melyen szívesen vesznek részt a családok, folyamatosan dokumentálva
vannak, a Facebook képein nyomon követhető. A gyerekek óvodába való beilleszkedését is
megkönnyíti a munkájuk. A bizottság javasolja a beszámoló dicsérettel való elfogadását.
Balláné Nagy Tünde gyerekház-vezető: Beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, kérdésekre
szívesen válaszol.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester, óvónő: Az óvoda nevében köszöni a
tevékenységüket. Nagyon sokat látszik a munkájuk eredménye, akik onnan mennek az óvodába
egymás iránt egész nap felelősséget éreznek, a gyerek már közösségben működik. Köszöni a
munkájukat. Kívánja, hogy legalább ekkora látogatottságuk legyen, s a roma nemzetiségi
önkormányzattal is rendeződjön az együttműködés. Kívánja, hogy ez is történjen meg, az
óvodában még picit tovább segítené a munkájukat.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2018.év
első félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. szeptember 19.
Barabás Ferenc polgármester: Köszöni a munkájukat. Szerencsés volt Biharkeresztes abban,
hogy kijelölték és itt működik gyerekház. Megtanulták hogyan működjenek ahhoz, hogy
szívesen menjenek a gyerekek szüleikkel együtt. Nem könnyíti meg a munkájukat az
adminisztrációs teher. Most folyik egy ellenőrzés, akik a vizsgálatot végzik, mindent rendben
találtak. Még egyszer köszöni a munkájukat, amit színesen tesznek. Jogos elvárás, hogy
fejlesszék a gyerekházat. Nemcsak anyagilag, hanem akik nehezen mozdulnak ki, azoknak is
segítsenek ellátogatni. Tárgyalni fogják, hogy az ellátási területet terjesszék ki a környező
településekre is. Gratulál a munkájukhoz. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
beszámoló dicsérettel való elfogadásával, az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 2018. év
első félévi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. szeptember 19.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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173/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház
2018. év első félévi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. szeptember 19.

11. Előterjesztés a várost bemutató amatőr kisfilm készítésére vonatkozó pályázat
kiírásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
bizottság támogatja, hogy a pályázat kiírásra kerüljön. Javasolják, hogy az I. helyezett 60.000 Ft,
a II. helyezett 40.000 Ft, a III. helyezett 20.000 Ft díjazásban részesüljön, a közönség díj pedig
30.000 Ft legyen.
Kubnyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Képviselő-testület előző ülésen döntött arról, és
hatalmazta fel a művelődési ház vezetőjét, hogy a Képviselő-testület elé terjessze a pályázat
kiírását. Aminek oka, hogy sok fiatal foglalkozik Biharkeresztesen kisfilmkészítéssel,
lehetőséget kapnak arra, hogy bemutathassák az ő szemszögükből a várost. A film időtartama
minimum 1 perc, maximum 3 perc lehet.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot hirdet a várost bemutató
kisfilm elkészítésére az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület a pályaművek elkészítésének díjazására ………………………. Ft –ot
biztosít a 2019. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester és Boros Beáta igazgató
Határidő:
2019. április 30-ig
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a bizottság
javaslatával, elfogadják-e a kiegészített alábbi határozati javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot hirdet a várost bemutató
kisfilm elkészítésére az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület a pályaművek elkészítésének díjazására:





I. helyezett részére
II. helyezett részére
III. helyezett részére
Közönség díjas részére

60.000 Ft-ot,
40.000 Ft-ot,
20.000 Ft-ot,
30.000 Ft-ot,

összesen: 150.000 Ft –ot biztosít a 2019. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester és Boros Beáta igazgató
2019. április 30-ig
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6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
174/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot hirdet a várost
bemutató kisfilm elkészítésére az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület a pályaművek elkészítésének díjazására:





I. helyezett részére
II. helyezett részére
III. helyezett részére
Közönség díjas részére

60.000 Ft-ot,
40.000 Ft-ot,
20.000 Ft-ot,
30.000 Ft-ot,

összesen: 150.000 Ft –ot biztosít a 2019. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester és Boros Beáta igazgató
2019. április 30-ig

12. Előterjesztés háziorvosi praxisról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk tagjai elfogadásra javasolják a
határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
Biharkeresztes 1. számú vegyes háziorvosi körzetben a betegellátás folyamatos biztosítása
érdekében a praxisjogot megvásárolni szándékozó háziorvos részére letelepedési támogatást
nyújt 1.000.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási feltételeket tartalmazó támogatási
szerződés előkészítésére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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175/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testülete kifejezi azon szándékát, hogy
a Biharkeresztes 1. számú vegyes háziorvosi körzetben a betegellátás folyamatos
biztosítása érdekében a praxisjogot megvásárolni szándékozó háziorvos részére
letelepedési támogatást nyújt 1.000.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási feltételeket tartalmazó
támogatási szerződés előkészítésére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

13. Előterjesztés a Biharkeresztes 382/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanból történő értékesítésről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság az
„a” határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag az „a” határozati
javaslatot támogatja elfogadásra.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az „a” határozati
javaslatot.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztés. Szabó Ernő év elején nyújtott be kérelmet,
akkor nem kaptak választ. Most újra benyújtotta kérelmét, újra fel kellett értékeltetni az
ingatlant, jelezték számára. Írásban visszajelzett, hogy elfogadható számára az ár.
Barabás Ferenc polgármester: Kérelmező 9.500 m2 területet kíván megvásárolni. Az
értékbecslés alapján 450 Ft/m2 áron értékesíthető a terület. Kéri a képviselőket szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslattal:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöl a
kizárólagos tulajdonát képező biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlanból 9.500 m2-t, mely
terület a biharkeresztesi 367 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódik.
2. A biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlan 1. pontban nevesített része értékbecslés alapján
450 Ft/m2 ár mellett értékesíthető (9.500 m2 vételára: 4.275.000 Ft) Szabó Ernő, 4110
Biharkeresztes, Sallai Imre utca 17. szám alatti lakos (vevő) részére, a nevezett ingatlan
megosztását követően. A megosztás költségeit, valamint az ügyvédi- és egyéb díjakat,
illetékeket a vevő biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, valamint a további ide
vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére.
4. A 37/2018. (II. 22.) számú BVKt határozatát visszavonja.
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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.
176/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
5. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöl a
kizárólagos tulajdonát képező biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlanból 9.500 m2-t,
mely terület a biharkeresztesi 367 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódik.
6. A biharkeresztesi 382/2 hrsz-ú ingatlan 1. pontban nevesített része értékbecslés
alapján 450 Ft/m2 ár mellett értékesíthető (9.500 m2 vételára: 4.275.000 Ft) Szabó
Ernő, 4110 Biharkeresztes, Sallai Imre utca 17. szám alatti lakos (vevő) részére, a
nevezett ingatlan megosztását követően. A megosztás költségeit, valamint az
ügyvédi- és egyéb díjakat, illetékeket a vevő biztosítja.
7. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, valamint a további
ide vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére.
8. A 37/2018. (II. 22.) számú BVKt határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

14. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00024 azonosító számú Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt keretében beszerzendő homokozó
kivitelezőjének kiválasztására, és bölcsődei eszközök beszerzésére
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság
mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. TOP pályázat keretében az
óvoda és bölcsőde bővítése befejezéséhez érkeztek. Eszközbeszerzésre is lehetőség van.
Homokozó kivitelezésére és bölcsődei eszközökre kértek árajánlatokat. A legkedvezőbbeket a
határozati javaslatok tartalmazzák. Még további döntések szükségesek, amelyekre nem kapták
meg a három árajánlatot, ismételni kell.
Barabás Ferenc polgármester: A homokozó kivitelezésére négy árajánlatot kértek be, a
Városgazdálkodási Kft adta a legkedvezőbbet. Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi 1. számú határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00024
azonosító számú Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt keretében beszerzendő
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homokozó kivitelezési feladatainak elvégzését a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft –

től rendeli meg az árajánlatban szereplő bruttó 251 581 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási 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.
177/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-HB1-201600024 azonosító számú Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt
keretében beszerzendő homokozó kivitelezési feladatainak elvégzését a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft –től rendeli meg az árajánlatban szereplő bruttó
251 581 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére
és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: A bölcsődei eszközökre a HOR Zrt adta a legkedvezőbb ajánlatot.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 2. számú
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00024
azonosító számú Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt keretében beszerzendő
bölcsődei eszközöket a HOR Zrt-–től rendeli meg az árajánlatban szereplő bruttó 751 508 Ft

összegben.
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.
178/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-HB1-201600024 azonosító számú Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése elnevezésű projekt
keretében beszerzendő bölcsődei eszközöket a HOR Zrt-től rendeli meg az árajánlatban
szereplő bruttó 751 508 Ft összegben.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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15. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt „v. a.” kintlévőségeinek
megvásárlásáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy Barnabás pénzügyi bizottság tagja: Tárgyalták az előterjesztést, a pénzügyi bizottság az
„a” határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag az „a” határozati
javaslatot támogatja elfogadásra.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: Bizottságuk elfogadásra javasolja az „a” határozati
javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Reméli végleg rendeződnek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt-vel kapcsolatos problémák. Már beszéltek róla, hogy sikerült értékesíteni a Hétvezér
utcai telephelyet, a következő év I. negyedévében kevés pénzhez is juthat az önkormányzat.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. „v.a” 26/2018 (VIII.15.) Zrt. számú közgyűlési határozatában biztosított jogával élni
kíván és kifejezi Monostorpályi Község Önkormányzata felé a biharkeresztesi kintlévőségek
1%-on történő megvásárlási szándékát és vállalja annak kifizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntéséről tájékoztassa
Monostorpályi Község Önkormányzatát.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2018. október 1.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
179/2018. (IX. 19.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” 26/2018 (VIII.15.) Zrt. számú közgyűlési
határozatában biztosított jogával élni kíván és kifejezi Monostorpályi Község
Önkormányzata felé a biharkeresztesi kintlévőségek 1%-on történő megvásárlási
szándékát és vállalja annak kifizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntéséről tájékoztassa
Monostorpályi Község Önkormányzatát.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2018. október 1.
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16. Különfélék
Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Elkezdődött az útfelújítás a Nagyvárad utcán. Sokan azt
gondolták, hogy egy nap alatt kész lesz. Folynak a munkálatok, az előírásoknak, a
jogszabályoknak megfelelően fog elkészülni az útburkolat és a padka is.
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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