
BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. december 18-án megtartott rendkívüli ülésének

– jegyzőkönyve

– határozatai: 167., 168., 169., 170., 171., 172., 173.



HATÁROZATOK

167/2014. (XII. 18.) számú KT határozat a  Képviselő-testületi  ülés  napirendjének
elfogadásáról

168/2014. (XII. 18.) számú KT határozat Szűcs  Sándor  Általános  és  Alapfokú  Művészeti
Iskola körzethatárának megállapítására

169/2014. (XII. 18.) számú KT határozat „Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtése Biharnagybajom
közigazgatási területén” pályázat kiírására

170/2014. (XII. 18.) számú KT határozat a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás társulási megállapodás módosítására

171/2014. (XII. 18.) számú KT határozat Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményi tanácsába történő delegálásra

172/2014. (XII. 18.) számú KT határozat a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043 kódszámú
„Biharnagybajom  gyermekek  oktatását  és
ellátását  biztosító  középületeinek
épületenergetikai  fejlesztése  megújuló
energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”
pályázathoz  szorosan  kapcsolódó  műszaki
tartalom növelő és helyettesítő munkák készítése
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

173/2014. (XII. 18.) számú KT határozat     az Önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és
                                                                       szennyvíz-közművek működtetése tárgyában
                                                                        történő bérleti-üzemeltetési szerződés
                                                                        megkötéséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. december 18-án, 10:00 órakor kezdődő ülésén.

Jelen  vannak: Szitó Sándor polgármester
Dr. B. Csák István alpolgármester
B Csák Imre
Dobos Sándor
Patakiné Darabos Zsuzsanna
Zagyva László Zoltán önkormányzati képviselők 

Madar László külsős bizottsági tag

Imre - Erdős Szilvia jegyző 

Távol maradt: Dul Sándor önkormányzati képviselő

Szitó Sándor polgármester
Köszöntök  mindenkit.  Megállapítom,  hogy a  Képviselő-testületből  jelen  van 6  képviselő,
nincs jelen Dul Sándor. A Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.

A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására teszek javaslatot. 
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:



167/2014. (XII. 18.) számú KT
HATÁROZAT

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testület
a 2014. december 18-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

N a p i r e n d  e l ő t t:

Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság külsős bizottsági tagjának eskütétele

N a p i r e n d:

1. Előterjesztés  a  Szűcs  Sándor  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  felvételi
körzethatárának megállapításához

Előadó: Szitó Sándor polgármester

2. Előterjesztés  „Nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtése
Biharnagybajom közigazgatási területén” pályázat kiírásához

Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző 
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság, 

    Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

3. Előterjesztés  a  Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  társulási
megállapodás módosítására

Előadó: Szitó Sándor polgármester
 

4. Előterjesztés  a  Szűcs  Sándor  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  intézményi
tanácsába történő delegálásról 

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

5. Előterjesztés  a  KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043  kódszámú  „Biharnagybajom  gyermekek
oktatását  és  ellátását  biztosító  középületeinek  épületenergetikai  fejlesztése  megújuló
energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”  pályázathoz  szorosan  kapcsolódó  műszaki
tartalom  növelő  és  helyettesítő  munkák  készítése  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
megindításáról

Előadó: Szitó Sándor polgármester 



6. Előterjesztés  az  Önkormányzat  törzsvagyonát  képező  ivóvíz-  és  szennyvíz-közművek
működtetése  tárgyában  történő  bérleti-üzemeltetési  szerződés  megkötéséről  
(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

Szitó Sándor polgármester
A  napirendi  pontok  előtt  tárgyalása  előtt  Madar  László  -  aki  a  Településfejlesztési  és
Mezőgazdasági Bizottság második külsős tagja lesz – eskütételére kerül sor.

Napirend előtt:

Szitó Sándor polgármester kivette a képviselőtől az esküt és átadta részre az esküokmányt.

1. NAPIRENDI PONT – Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
        Iskola körzethatárának megállapítása

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést.

Szavazott 6 képviselő.

Az  előterjesztett  napirenddel  kapcsolatban  a  Képviselő-testület  egyhangúlag,  6  igen
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

168/2014.  (XII. 18.) számú KT
              HATÁROZAT

Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola körzethatárának megállapítására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  az  iskolai  felvételi  körzettel
kapcsolatban az alábbiakat határozza el:

Szűcs  Sándor  Általános  és  Alapfokú  Művészeti
Iskola  felvételi  körzetét  Biharnagybajom
közigazgatási területében javasolja megállapítani.

Az  intézménybe  járó  halmozottan  hátrányos
helyzetű gyermekek száma 166.



Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről  a  Hajdú-Bihar  Megyei
Kormányhivatal  Oktatási  Főosztályát
tájékoztassa.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Szitó Sándor polgármester

2. NAPIRENDI PONT – „Nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtése Biharnagybajom
közigazgatási területén” pályázat kiírása

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést. 

Imre-Erdős Szilvia jegyző
A rendelet tervezet most csak tájékoztatásként lett csatolva az előterjesztéshez. Erről nem kell
dönteni, majd a következő ülésen kell elfogadni, most a felhívás elfogadásáról kell dönteni.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

   169/2014.  (XII. 18.) számú KT
              HATÁROZAT

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtése Biharnagybajom közigazgatási

területén” pályázat kiírásához

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  „Nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtése
Biharnagybajomi  közigazgatási  területén”
pályázatot  ír  ki  e  határozat  mellékletében
meghatározott tartalommal.

Felkéri  a  polgármestert  a  pályázati  eljárással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.



Felkéri a jegyzőt, hogy a lakosságot 2015. január
15-ig  tájékoztassa  a  helyben  szokásos  módon a
2015.  január  01-től  a  szennyvíz  begyűjtésben
bekövetkezett  változásokról,  illetve  a  pályázat
elbírálásáig  a  szennyvíz  begyűjtést  végző
vállalkozók elérhetőségeiről.

Határidő: 2014. december 18-tól folyamatos
     2014. január 15.

Felelős: Szitó Sándor polgármester
  Imre-Erdős Szilvia jegyző

3. NAPIRENDI PONT – a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti
        Társulás társulási megállapodás módosítása

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést. 

B Csák Imre
Kérjük  a  jegyzőnőt,  hogy  tegye  meg  a  szükséges  jogi  lépéseket  annak  érdekében,  hogy
Biharnagybajom községet se jogilag, se anyagilag semmilyen hátrány ne érje a jelen társulási
megállapodás módosításának elfogadását követően.

Szavazott 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

170/2014.  (XII. 18.) számú KT
              HATÁROZAT

a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás társulási megállapodás módosítására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  88.§.  (2)  bekezdésében  biztosított
jogkörében eljárva a Kabai Támasz Családsegítő
és  Gyermekjóléti  Társulás  (4183  Kaba,
Szabadság  tér  1.)  2014.  június  5.  napján  kelt
“Társulási  megállapodás”-át  201…………….
hatállyal  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal módosítja.

  Határidő: 2014. december 19-től folyamatos
  Felelős: Szitó Sándor polgármester

    



4. NAPIRENDI PONT – Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
        Iskola intézményi tanácsába történő delegálás

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:
  

 171/2014.  (XII. 18.) számú KT
              HATÁROZAT

Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményi tanácsába történő delegálásra

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szűcs
Sándor Általános és Alapfokú Művészeti  Iskola
(4172  Biharnagybajom  Bacsó  Béla  u.  2-4.)
intézményi  tanácsába  2  főt  delegál  az  alábbiak
szerint:

1. polgármester

2. Népjóléti és Ügyrendi Bizottság elnöke

Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről az intézményi
tanácsot haladéktalanul tájékoztassa.

Határidő: 2014. december 20.

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző



5. NAPIRENDI PONT – a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043 kódszámú
„Biharnagybajom gyermekek oktatását és
ellátását  biztosító  középületeinek
épületenergetikai  fejlesztése  megújuló
energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”
pályázathoz  szorosan  kapcsolódó  műszaki
tartalom  növelő  és  helyettesítő  munkák
készítése  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
megindítása

Szitó Sándor polgármester ismertette az előterjesztést.

Szavazott 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

172/2014.  (XII. 18.) számú KT
     HATÁROZAT

A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043 kódszámú
„Biharnagybajom gyermekek oktatását és ellátást biztosító

középületeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázathoz

szorosan kapcsolódó műszaki tartalom növelő és
helyettesítő munkák készítése tárgyú közbeszerzési eljárás

megindításáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 150/2014. (XI.27.)számú KT határozattal jóváhagyott 2014.
évi  módosított  közbeszerzési  terv  alapján  a
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0043  kódszámú  „Biharnagybajom
gyermekek  oktatását  és  ellátást  biztosító  középületeinek
épületenergetikai  fejlesztése  megújuló  energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázathoz szorosan kapcsolódó
műszaki  tartalom  növelő  és  helyettesítő  munkák  készítése
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását határozza el.

A  Képviselő-testület  megkéri  a  polgármestert  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szitó Sándor polgármester



6. NAPIRENDI PONT – az Önkormányzat törzsvagyonát képező
ivóvíz-  és  szennyvíz-közművek  működtetése
tárgyában  történő  bérleti-üzemeltetési
szerződés megkötése

Szitó Sándor polgármester
A bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésével kapcsolatban ennél kedvezőbb helyzetbe nem 
fogunk kerülni. Talán több információt fogunk tudni szerezni és tájékozottabbak leszünk, de 
ez érdemben nem fog változtatni a jelen szerződésen. 
Véleményem szerint meg kell hoznunk a döntést, hogy igenis írjuk alá a szerződést.
A szerződést a korábban említett javaslatokkal (vízellátás biztosítása, szakszerű 
úthelyreállítások garanciavállalással) történő kiegészítéssel javaslom elfogadásra.

A döntéshozatalban részt vett 6 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

173/2014.  (XII. 18.) számú KT
              HATÁROZAT

   az Önkormányzat törzsvagyonát képező
     ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése

   tárgyában történő bérleti-üzemeltetési
szerződés megkötéséről

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy
elfogadja a határozat mellékletét képező „Bérleti-
üzemeltetési  szerződés  közműves  ivóvíz
szolgáltatásra”  szóló  szerződés  tervezetet,  az
alábbi módosításokkal:

1. A  településen  vízhiány  esetén
folyamatosan  álljon  rendelkezésre  lajtos
kocsi.

2. A  szükséges  javítások  miatti
útfelbontásokat a szolgáltató maximum 30
napon  belül  szakszerűen,  garanciálisan
köteles helyreállítani.



Felkéri  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a
szerződést  vizsgálja  meg  szakmai  és  jogi
szempontból,  valamint  felhatalmazza  őket  a
szerződés  szakmai  és  jogi  szempontból  történő
esetleges javítására, kiegészítésére.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés
aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Szitó Sándor polgármester
  Imre-Erdős Szilvia jegyző

A Képviselő-testület ülésén több napirendi pont tárgyalására nem került sor.
Szitó Sándor polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt; az ülést bezárta.

k. m. f.

Szitó Sándor Imre - Erdős Szilvia
            polgármester           jegyző


