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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 10-én –
szerda – 15 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

mb.jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Sárvári Kálmánné bizottsági tag
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag
Csaláné Bartha Csilla bizottsági tag
Szűcs Tímea Georgina bizottsági tag
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

2. Előterjesztés bankszámla-hitelkeret átalakításáról szóló tájékoztatáshoz
3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat területén található savanyítóüzem kivitelezéséről
4. Előterjesztés Rácz Csaba és más Kolozsvári utcai lakosok kérelmére
5. Különfélék
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Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Mint képviselő, helyesli, hogy kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhatnak el.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Mindig a szociális bizottság tárgyalta meg a
pályázatokat, és tett javaslatot. Az érvényes pályázatokat támogatta. Korábban is szó volt róla,
hogy kellene szempontrendszer, de nem tudtak olyat felállítani, ami objektív lenne. A
pályázat kiírása előtt kellett volna elkészíteni a szabályzatot.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Véleménye szerint meghatározhatják, hogy nem
támogatnak olyanokat, akiknek a családjában nagy értékű gépjárművet, vagy több
gépjárművet tartanak fenn.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Van lehetőség, hogy támogasson egy pályázatot a
testület, vagy nem, egyenként kell dönteni róla, és meg kell indokolni. Nem bírálja felül senki.
Zsilinyi László képviselő: Önként vállalt feladat, ha keretösszeget vállalnak, mondhatják,
hogy 10 főt támogatnak, és leszűkíthetik.
Harsányi Csaba képviselő: Ez olyan, mint a faosztás, nem lehet igazságosan dönteni.
Balláné Nagy Tünde bizottsági tag: Teljesen igazságosan úgysem lehet elbírálni.
Barabás Ferenc polgármester: Véleménye szerint a szociális bizottság tárgyalja meg a
beérkező pályázatokat, legyen egy szűrő. Azt követően, pedig rendkívüli ülésen, ahol csak e
napirenddel foglalkoznak, fogja megtárgyalni a képviselő-testület. Bevonják a BESZI és a
szociális iroda munkatársait.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
236/2012. (X. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
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1.
Biharkeresztes Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. 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 Városfejlesztési Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda vezetője
2012. október 15.

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

Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda vezetője
2013. október 15.

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

Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda vezetője
folyamatos

6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 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
2012. december 10.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2013. január 31. és 2013. augusztus 31.
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2. Előterjesztés bankszámla-hitelkeret átalakításáról szóló tájékoztatáshoz
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság a
határozati javaslatot.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
237/2012. (X. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
megismerte a város likviditási helyzetét. A Képviselő-testület felhatalmazza és
megbízza a polgármestert, hogy a számlavezető Bankkal – Raiffeisen Bank Zrt.- vel együttműködjön a folyószámlahitel-tartozás rendezésében, melynek eredményéről a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 10. és folyamatos

3. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat területén található savanyítóüzem kivitelezéséről
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Megismerték az árajánlatot, egyhangúlag
egyetértenek a határozati javaslattal, elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
238/2012. (X. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztes, Kossuth u.
25. szám alatt található ingatlanon kialakítani tervezett savanyító-üzem felújításának
kivitelezésével kapcsolatban beérkezett ajánlatokat megismerte, azok alapján a
legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
ajánlatát fogadja el, 6.618.678,- Ft + ÁFA értékben.

5

A Képviselő-testület felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést, a kivitelezési munkák vonatkozásában, a vállalkozóval megkösse.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2012. október 15.

4. Előterjesztés Rácz Csaba és más Kolozsvári utcai lakosok kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: A napirendet a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta, a módosított előterjesztést a képviselők megkapták.
Nagy Barnabás településfejlesztési bizottság elnöke: A tegnapi nap folyamán tárgyalták a
napirendet, a módosított határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Az előzmény az volt, hogy Rácz Csaba és társai beadvánnyal
éltek, segítséget kérnek az önkormányzattól a megrepedt lakások helyreállításához. Állításuk
szerint a vákuumozás miatt mentek tönkre a házak. Szakértő véleményével megpróbálják
tisztázni az okot, és véleményt kérnek a stabilizálásra. Elindították a folyamatot, kértek
árajánlatokat. A négy fúrás 270 EFt-ba kerülne, ez gyakorlatilag két lakásnál elegendő a
vizsgálatra, túl sokba kerülne az önkormányzatnak. Több szakember véleménye az, hogy a
nagy aszály okozta a repedéseket. Rácz Csaba türelmetlenné vált, tájékoztatást adtak számára
az intézkedésekről. Több lakó hozzákezdett a felújításhoz, közben készítettek
fényképfelvételeket. A településfejlesztési bizottság a tegnapi napon járt a helyszínen. Van
aki, úgy tűnik, szakszerű munkát végez. A Főépítész ki fog jönni, kézi erővel is lehet
feltárásokat készíteni, megkeresik az okot, ami eredményezte a repedéseket, kérnek javaslatot
az állagmegóvás tekintetében. A vis maior alapból támogatásra lehetőség nincs.
Országgyűlési Képviselő Urat meg fogják keresni, egyedi elbírálás alapján, kormányzati
segítséget kérnek. Nem életveszélyesek a házak, a legrosszabb állapotban Takács Károly
lakása van. A fiával, aki kőműves, megállították a folyamatot. Nagyon száraz a föld egy méter
mélység alatt is. A szakértő látatlanban is azt mondta, hogy azért mozognak a házak, mert
kiszáradt a föld. A lakosok a vákuumozásra fogják. Rácz Csabát elhívták az ülésre, de nem
jött el, arra hivatkozott, hogy fáradt, és a bizottságnak mindent elmondott a tegnapi napon.
Várják a döntést.
Gyökös Zoltán képviselő: Azt kell tudatosítani a lakókban, hogy ez nem az önkormányzat
hibája, feladata.
Sárvári Kálmánné bizottsági tag: Gyakorlatilag, ha nagyon
önkormányzatnak nincs benne tennivalója, emberbaráti gesztus.

szigorúan

nézi,

az

Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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239/2012. (X. 10.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Rácz Csaba és
további 24 Kolozsvári utcai lakos 2012. szeptember 14-én benyújtott azon kérelmét,
amelyben házaik repedése, süllyedése okán szakértő felkérését és a probléma
megoldására javaslat kidolgozását kérték és azt elfogadja. A talajmechanikai fúrásokra
bekért árajánlatokon túl, felkéri Schlachter Béla okl. építészmérnököt, főépítészt (4032
Debrecen, Gyöngyösi utca 2.), hogy végezzen talajfeltárásokat, majd a tapasztaltak
alapján adjon javaslatot a további károk megelőzésének módjára.
A Képviselő-testület a főépítész szakértő megállapításai alapján dönt a továbbiakról.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
folyamatos

5. Különfélék
 Tájékoztatás
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az „Értől az óceánig”
című pályázatot pozitívan bírálták el. E pályázat keretében a vasútállomás melletti terület fog
megújulni, személygépkocsik számára és autóbusz parkoló kerül kialakításra, valamint
digitális menetrend tábla kerül elhelyezésre az autóbusz-állomáson.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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