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HATAROZATOK

Í1812016. (VII. 14.) számuKT hatélrozat a nyilvános képviselő-testiileti ülés napirendjének
elfogadásáró1

11912016. (VII. 14.) szémuKThatározat a térfigyelő kamerarendszer meghibásodott
eszközeinek j avitásétr őI, pótl ás áró1

I20l2aI6. (VII. 14.) száműKThatétrozat a ZÁnyí utcai és Gyalogér utcai útépítések
közheszerzési e1j árásával kapcsolatban

12112016. (VIi. 14.) számuKThatározat a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark
Pro gramban való részvételről

L22l20I6. (VII. 14.) számuKThatározat aZ adósságkonszolidációban nem részesült
tel epülési önkormányz atok fej lesz tési p á|y ázaton
való részvételről, a pályázati alcél
meghatározásárőI

I2312016. (VII. 14.) számuKThatározat a moziépület felújítására vonatkozó terv
készíttetésérő1



JEGYZŐxÖxYv

Készült: Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képvise1ő-testületének
2016. július I4-én a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal tanácstermében
megtartott - 14,00 órakor kezdődő - nyilvános rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szitó Sándor polgármester
Dr. B. Csák István alpolgármester
Dobos Sándor
Dul Sándor
Gazdag Endréné
P atakiné D arabo s Zsuzsanna önkormányz ati képvi s elők

Imre-Erdő s Sztlvia j egyző

Az ülésről távol maradt: B. Csák Imre önkormányzati képviselő

Meghívottként ielen van:
Hajdu lldikó - a Polgármesteri Hivata|pá|ytuatokkal fogla1kozó igyintézője

2. napirendi pont tárgyalásán:
Dr. Lada Beáta, Békési Mónika - a Fókuszban Iroda (Debrecen) munkatársai

Szitó Sándor
Köszöntöm a Képviselő-testület nyilvános rendkívü1i ülésén jelenlévő képvise1őket, jegyző

asszonyt.
Megá11apítom' hogy Biharnagybajom Községi onkormányzat Képviselő-testülete
határ o zatkep es, a 7 me gv áIaszto tt önkorm ínyz att képvi s e1 őb ő 1 j el en v an 6 képvi s el ő .

A meghívóban szerep1ő napirendet teszem fe1 szavazásra. Aki azza| egyetért' kérem

kéz felnyúj t ás s aI j el ezze.

Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő_testti1et 6 igen szavazattal. ellenvélemény és tartózkodás né1kül meglozta
határozatát:

t18l2016. (vil. 14.) számú KT

akópviselő-t"rtn.tltffi tL:ífi énekelf ogadásáról

Biharnagybaj om Községi Önkorm ányzat Képviselő-testülete
a2}1'6.július I4-inytlvános rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint fogadja e1:

Napirend:
1. Térfigyelő kamerarendszer meghibásodása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: SZitó Sándor polgármester



2.

-).

Kózb eszerzési elj árás eredményének megá11 apitása ( szób eli előterj esztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester

Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban való részvétel (szóbeli
előterjesztés)

Előadó: Szitó Sándor polgármester

,'Adósságkonszolidációban nem részesült teleptilési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása'' című páIyázattal kapcsolatb anhatározathozatal (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szitó Sándor polgármester

1. napirendi pont
Térfigyelő kamerarendszer meghibásodása

Előadó: Szitó Sándor polgármester
szóbeli előterjesztés

Szitó Sándor
Problémák vannak a térfigyelő kamerákkal. Az utóbbi időszakban a viharos időjárás okozott
problémát a szünetmentes tápegységben, kamerában. A mozi épületénél a vihar
következtében túlfeszü1tség keletkezett és a szünetmentes tápegység meghibásodott,
elromlott. A Dózsa György utca és az Ady Endre utca sarkán lévő fix kamera teljesen
elromlott. Az Iskola előtti téren a kismegszakító ment tönkre. Vannak olyan gondok, hogy a

Bacsó Béla utca és az Arany János utnáI, va1amint a Nagyrábé felő vezető útnál gyenge a wi-
fi je1. A vágóhídra nem régen elhelyezett kamere éjszaka nem lát, mert nincs infra hozzá.
Kértem ezekre étrajánlatot. A szrinetmentes tápegység 18.480'- Ft + áfa; a fix kamera csere

124.000,- Ft + áfa; a kismegszakitő az tud maradni; 3 db wi-fi eszközt kellene feltenni, hogy
jelet tudjunk erősíteni' ez 68.000,- Ft + áfa; ha infrás kamerát szeretnénk, egy 3O-szoros
IP forgó kamera 249.000,- Ft + áfq kiszállás és szerelés 45.000,- Ft + áfa. Ez összesen
504.480'- Ft + áfa.
Annyival lehetne ezt csökkenteni' hogy a fix kamera, ha kimegy, annak a helyére vissza
lehetne hozni a forgókamerát a Vágóhíd tetejéről, ahelyett pedig azinfrás kamerát fellehetne
he1yezni. Akkor ez innentől kezdve nem 504.000,- Ft, hanem I24.0a0,- Ft-tal kevesebb.
Ezeket mindenképpen pótolnunk kellene, mert szükséges, hogy a kamerarendszer jőI

működjön.

Dul Sándor
Biztosítás nincs?

Szitó Sándor
Nincs biztosításunk, szerintem egyedül csak a Hivatal épületére van'

Dr. B. Csák István
Garancia nem volt ezekre?

4.



Szitó Sándor
Az már letelt, de a vihar tette tönkre.

Dr. B. Csák István
Csak érdemes lenne erre biztosítást kötni.

Szitó Sándor
Meg fogjuk vizsgá1ni.
A javaslat akkor az,hogy csináljuk meg és kössünk rá biztosítást?

Szitó Sándor
Nekem az a javaslatom, hogy a Íix kameracserét kivéve a többi javítást, illetve pótlást,
valamint új kamera felszerelését rende1jük meg, mert szükséges. Egyelőre dologiból, ha nem,
akkor legfeljebb a felhalmozási keret terhére. Meg kell vizsgálni a biztositás lehetőségét
annak érdekében' hogy csökkentsük a kiadásainkat' Aki ezzel így egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.

Szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nólktil meghozta
határozatáú':

11912016. (vil. 14.) számú KT
HATÁRoZAT

a térfigyelő kamerarendszer meghibásodott
eszközeinek javításáról' pótlásáról

Bihamagybajom Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
településen kiépített a térfigyelő kamerarendszer
meghibásodott eszközeinek (szünetmentes
tápegység, 3 db wi-fi eszköz) javítását, pótlását el
kell végezni a fix kamera csere kivételével,
valamint meg kell rendelni és fel ke11 szerelni az
új kamerát a GRS Security Kft (Berettyóújfalu)
ált al adott ár aj énlatb an fo g1 alt akn ak m e gfel el ő en.

Me$ízzaapo1gármestertaszükséges
intézkedések megtételével.

Határidő: 20]'6. augusztus 31.

Felelős: Szitó Sándor polgármester



2. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Szitó Sándor polgármester
szóbeli előterjesztés

Békési Mónika
A Znnyi és a Gyalogér utcai útépítésekkel kapcsolatban lefolytattuk a közbeszerzési eljárást.

5 ajánlattevőt híi,tunk meg' melyek közül 4_en adtak qánlatot. Megvizsgáltuk az ajánlatokat"

E1ső körben kiküldtünk egy hiánypótlási felhívást. Azt mind a 4 ajánlattevő megfelelően
teljesítette. Ezután a D-Profil Kft-t hívtukfel az alkalmasságigazolásÍra' aminek eleget tett.

Mind a 4 ajánlat érvényes. Abirálati szempontok alapján a D-Profll Kft-t javasoljuk nyertes
ajánlattevőnek, mer1 ő adta a legjobb arérték arányu ajánlatot.

Haidu Ildikó
A Znnyt utcai útépítés benlházási költsége nettó 12.406.88I,- Ft volt a páIyéaatankban.

A D-Profil Kft. nettó II.856.0]4,- Ft-ra adott aján1atot. Itt maradt nehink nettó

550.000,- Ft-unk. A Gyalogér utcai útnál pedig nettő 12.95ó.851,- Ft támogatást kaptunk és a

D-Profi1 Kft. t2.543.926,- Ft-os aján1atta1' nyert. Ifi a maradványunk 412.925,- Ft. Itt már
önerőbő1 kifizettük atervezőnek a költségét, az 500.000,- Ft + áfát. Aztki kellett egészíteni
saját forrásból, de erről döntött a Testtilet. Még a közbeszerző cégnek lesz a közheszerzési
eljárási díja saját forrásos. Megpróbá1juk majd ezeket elszámoltatni a

Belügyminisztériummal, mer1 úgy trínik, ho gy belefér a költségvetésbe.

Dr. Lada Beáta
A Bíráló Btzottság az a|thbi javaslatot terjeszti a Képviselő-testtilet elé. Nincs olyan
ajén|attevő, akinek az aján1'ata érvénytelen. Megállapítja, hogy mind a négy qÍnlrattevőnek az

ajánlatamegfele1ő az aléhbtak szerint: ajánlattevők: Hajdut Epítő Kft. 4033 Debrecen, Lovas
u. 23' 12.39].178,- Ft aján|ati [rat adott az e1ső rész tekintetében, I20 napos teljesítési
batáidőt és a minimum jótálláson fe1ü1tovabbi 12hőnapjótállást.
Második ajánlattevő a D-ProfilKft. 4030 Debrecen' OzmÍnu.9., ajánlati ára 11.856.074'- Ft
nettóban, 90 napos te1jesítési határidővel és a minim'gm 12 hónap jótálláson túl további
13 hónap jótállást vállalt.
Harmadik ajánlattevől a Nepál-Bau Kft. Vo1t, 4030 Debrecen, Monostorpá1yi út 33., ajánlati
árát nettőban 13.001.568,- Ft-ban tette meg, 120 napos teljesítési határidőve1 és a vállalt
12 hónaposjótálláSon túl további 13 hónapjótál1ással.
Negyedik ajánlattevőnk a Road For You Kft. 41'77 Földes, Fő út 60., 12.384.741'- Ft-os
ajánlati nettó árral' 120 napos te1jesítési határidővel és a minimum 12 hónapos jótálláson túli
további 12 hőnap j ótál1ás s a1. Ez v o|t a Znnyí utca.

A második rész tekintetében' a Gyalogér utcára vonatkozóan az alábbi ajánlatokat kaptuk:
A Hajdut Építő Kft. nettő 12.]37.6]5,- Ft-os ajánlati ár,120 napos teljesítési határidővel, a

minimum 12 hónapos jótá11áson tú1tovabbi L2hőnapjótállást vállalt.
A D-Profil Kft. nettó 12.543.926,- Ft' 90 napos teljesítési határidővel, 13 hónapos további
jótállási időt váualt.
A Nepál-Bau Kft. 13.269.046,- Ft-os nettő ajénlatt árral,120 napos teljesítési határidővel és a

minimum jótálláson tul 13 hónapos további jótállással.
A Road For You Kft. 12.192.1 81,- Ft nettó üán1,ati ttrral, l20 napos teljesítési határidővel és a

minimum j ótálláson túl további 12 hőnap j ótállással.



Dr. Lada Beáta
A D-Profil Kft-t felhívtuk az alkalmassági követelmények igazolásáta, mindkét út esetében,
amelynek az ajánlattevő eleget tett, így az ajánlata érvényes.

Megvizsgálta aBirálőbizottság a legjobb Ítrértékarány tekintetében az qánlatokat. A felhívás
szerinti bírálati módszer alap1án be lettek pontozva az ajánlatt elemek. Ezek úapján
megáIlapításra került, hogy mind az első és mind a második rész vonatkozásÍhan a nyertes
ajánlattevő a D-Profil Kft. volt. EzáItaI aközbeszetzési eljárás eredményes. Azt javasolja a

Birálőbizottság, hogy aZ qánlatkérő részerőI a Képviselő-testület döntésre jogosult,
nyilvánítsa a közbeszerzési eljárást eredményesnek aZ elmondott indokok alap1án.

Nyertes ajánlattevőnek javasolja a D-Profil Kft{, mivel mindkét rész vonatkozásában
nemcsak érvényes ajánlatot adott, hanem abirá|ati szempontokat figyelembe véve a legjobb
Ítrértékarányban a rendelkezésre á11ó forrás mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot is tett.

Szitó Sándor
E|hangzott a javaslat. Mindkét út esetében a D-Profil Kft. a nyertes ajánlattevő.
A Bír álőbizotts ág j avaslatának megfel elő en a nyertes j avasolt céget el fo gadhatj uk.
A közbeszerzésí törwény szerint név szerinti szavazás szükséges a döntés me$tozatalél^nz.
Kérem' hogy a nevek elhangzásaután mindenki mondja, hogy hogyan szavaz.

Dr. B. Csák István - igen
Dobos Sándor - igen
Du1 Sándor - igen
GazdagEndréné - igen
Patakiné Darabos Zsuzsanna- igen
Szitó Sándor - igen

Szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület ó igen szavazattal,
hatátozatát'.

ellenvélemény és tartózkodás nélkiil meg)tozta

1201201'6. (VII. 14.) számú KT
HATÁRoZAT

zZrínyi utcai és Gyalogér utcai útépítések
közbeszerzési elj árásával kapcsolatban

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Képvis elő -testül ete' mint az Aj ánlatkérő r észér ől
döntésre jogosu1t a Biharnagybajom Znnyi ilt
(hrsz 817) és a Gyalogér út (brsz 1572) aszfaltut
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárással
kap csol atb an az alábbiú<at határ ozza eI:

1. Megállapítja, hogy mind a négy ajánlattevő
(Hajdut Építő Kft. 4033 Debrecen, Lovas u.23.;
D-Profil Kft. 4030 Debrecen, ozmán u. 9.;

Nepál-Bau Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi út
33.; Road For You Kft. 4177 Földes, Fő út 60.

ajánlata érvényes.



2. Megál1apítja, hogy mindkét útépítés esetében
összességéb en legj obb fu értékar ányű aj énIatot a
D_Profil Kft. 4030 Debrecen, Ozmánu. 9. tette.

3. A közbeszerzési e|járást eredményessé
nyilvánítja és aZ összességében legjobb
árértékarányú ajánlatot tevő D-Profil Kft-vel köt
váIlalkozási szerződést a Znnyi utcai, valamint a

Gyalogér utcai építésekre.

4. Felhatalmazza a polgármestert a nyertes
ajánlattevőve1 való vállalkozási szerződés
aláiráséra.

Határidő: 20I6.jú1ius 3 1.

Felelős: Szitó Sándor polgármester

3. napirendi pont
Nemzeti Szabadidős _ Egészség Sportpark Programban való részvétel

Előadó: Szitó Sándor polgármester
szóbeli előterjesztés

Szitó Sándor
Kijött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívása a Nemzeti Szabadidős - Egészség
Sportpark Programban való részvétellel kapcsolatban. szeretnék tovabbra is erősíteni azt a
szemléletet, hogy minél több lehetőséget biztosítsanak a településeken a spor1oláshoz.

Ez aprogramkondiparkok létesítésére ad lehetőséget. Megvan, hogy lélekszámfrlggően mely
te1epü1és hány park kialakítására nffithat be pályázatot. A mi településünk vonatkozásában
kettő sportpark kialakítására \ehet pá\yánatot benyújtani. Kiosztásra került az a tábl[yat,
amely a sportparkok típusait tartalmazza. Afról ke11 döntenünk' hogy kívánunk-e pályázatot
benyújtani. Én mindenképpen javaslom, va1amint azt is, hogy mind a kettőt célozzllk meg.
Ennek a helyszínére kell javaslatot tenni, ana, hogy hol kívánjuk ezt megvalósítani.
Van egy opcionális lehetőség, hogy futókört lehet építeni. Futókört illetően - amennyiben a

kérelmező önerő megfizetésére kötelezettséget vállalt - a miniszter dönt az ónerő mértékére,

a beérkezett kérelmet szétmáta és a rende1kezésre á11ó költségvetési fonásokra figye1emmel.

A l25 centiméter széies futókör előzetesen becsült átlagos bekerülési költsége (anyag és

építési díj) folyóméterenként (1 méter x I,25 méter) nettó 30-35.000,- Ft. Egy négyszáz
méteres futókör 30.000,_ Ft-tal 12 millió forint, 35.000,- Ft-tal 14 millió forint.
Javaslok 1 O%-os önerő bevá1lalalását.

Dul Sándor
Most van lehetőségünk, eztnem szabad kihagyni, hiszen nem nagyon voltak ilyen pályázatok
az elmult évtizedekben visszamenőleg. Úgy gondo1om, ha a sportpályában gondolkodunk,

akkor lehet' hogy a tovabbiakb an még több lehetőséget nyitna meg, ha kineveznénk
sportcentrumnak.



Szitó Sándor

-

En szabadidő parkot szeretnék kialakítani.
Nekem az egylk javaslatom a Művelődési Hétz udvara. A másikat a Kisbajomi
szemben lévő közterületen. A futóköít a futtbalpálya körül javaslom kialakítani.

Dr. B. Csák István
Milyen típusúra?

Szitó Sándor
A Műve1őd ést Háznál,,D'' típusút a, aZ óvodánál,,A'' típusúra.

Dul Sándor
Waanalinkább,,B''típusútjavas1ok,havanrá1ehetőség.

Szitó Sándor
Azt javaslom, hogy vegyünk tészt ezen a páIyázaton. Településünkre igénybe vehető kettő
darab sportpark telepítését céIozzuk meg. He1yszínként megjelöljük, elsődleges helyszínként
a Várkert 35. szám alatti Művelődési Ház és udvara területet' második helyszin a Kisbajomi
Óvoda előtti közterület. Az első esetbefl ,,D'' típusú, a második esetben ,,B'' típusú sportpark
kialakítását célozzuk meg. További lehetőségként szeretnénk élni 400 méteres futókör
kialakításával, ahol iO%-os önerő váIIaIaIásátjavas1om. Akt ezze| egyetért' kézfelnyújtással
jelezze.

Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkü1 meg]'tozta

határozatát:
12112016. (uI. 14.) számú KT

HATAROZAT
a Nemzeti Szatladidős - Egészség Sportpark

Programtlan való részvételről

Biharnagybajom Községi onkormányzat
Képviselő-testrilete a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által a Nemzeti Szabadidős
Egészség Sportpark Programban való részvéte1le1

kapcso1atb an az alábbiakat határ ozza e|'.

Pályázatot nffit be a Program keretén belül kettő
sportpark kialakítására a következők szeint:

1. ''D'' kategóriájú sportpark kialakítása a

Biharnagybajom, Várkert 35. szám alatt Iévő
Művelődési Ház és udvara' valamint a mögötte
1évő községi Sportpá1ya területen, melyet
bővíteni kíván 400 méteres futókörrel. A futókör
kialakításához 70oÁ önerőt biztosít saját fonás
terhére.

ovodával



2. ,,B" kategóriájú sportpark kialakítása a

Bihamagybajom' Mátyás k. u. 1 . szám alatt Iévő
Kisbajomi Óvoda e1őtt lévő közterületen.

Megbizzaapolgármester1 apáIyázat
elkészítésével kapcsolatos intézkedések
megtételére és a páIyazat benffi tására.

Felelős: Szitó Sándor polgármester

4. napirendi pont
ooAdósságkonszolidációban nem részesült települési önkorm ányzatok

fej lesztós ein ek támogatása'' cím ű pá|y ázattal kap csolatban
határozathozatal

Előadó: Szitó Sándor polgármester
szóbeli előterjesztés

Szitó Sándor
A múltkor döntöttünk az adósságkonszolidáciős pályazattal kapcsolatban. Akkor a mozi
épületének felújítása lett megjelö1ve cé1ként. opcionális javas1at volt az utak építése.
Egyeztetve tervezőkkel, mind a két esetben o1yan hosszadalmas tervezési és egyeztetési
fo1yamat lenne, ami miatt előreláthatólag nem rende1keznénk auguszfus 31-re jogerős
hatósági engedélyekkel. Ezért űj cél meghatározását javaslom a Képviselő-testületnek.
Az énjavaslatom az,ltogy azt a céIt, amit meghatétroztunk a mozi esetében, ha nem is ugyan
abban a formában, de valamilyen szinten tovább ke11ene vinni. Innentől kezdve Nemes-Lajsz
Juliarrrrának kellene azt mondani, hogy a 44 mtlltó forintot tö1tse meg olyan érte1mes

tartalommal, ami leginkább kü1terület, de belterulet is, a Művelődésl HaZ és udvarának
kialakítása e cél, ifiúsági közösségi tér kialakítása érdekében. én még be1evenném azt, amit
korábban már beszélíúnk, nézzik meg, hogy így be1ei11eszthető-e a Yízmúte1epnek az
odapászítása. Nekem ez a javaslatom.
A Vízműteleppel kapcsolatban voltunk bent a hatóságnál egyeztetnt, ahol elmondták, hogy
igazáből úgy kerülhet ténylegesen vissza hasznáIatba, ha megmondjuk, hogy a kutakkal mi a

céljaink. Ha meg akarjuk tartanl, öntözni akarunk róla, akkor védőterületet kell kijelölni neki
és még egyéb dolgok; a másik verzlő, hogy el kelltömedéke1tetni és onnantól kezdve te1jesen

visszafordítható a tenilet. A TRV Zrt-nek nincs szüksége rá,hisz a település nem onnan kapja
azivővizet Az nekünk kiváló lenne kiegészíteni a területünket. ott kialakítható lenne egyfajta
közössógi tér, sport- és szabadidőpark kialakítása. o1yat kell megcélozni, ami nem
engedé1yköte1es. Egyeztettem Lajsz Juliannával, azt mondta, hogy meg trrdná tölteni hasznos
tartalommal, amive1 azif1uságot be tudjuk oda vonzani.

Dr. B. Csák István
A munkahely-teremtési programok megvalósítása csak maga fiz1ku dokumentumok vagy
fórumok szerrrezése?
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Szitó Sándor
A munkaheiy-teremtési programok megva1ósítása esetében olyan' önkormányzati tulajdont
érintő, vagy önkormányzati tulajdonszerzést eredményező fejlesztések megvalósítása
tttmogatható, melyeknek eredményeként piaci szereplők kapnak lehetőséget a településen új
munkahelyek teremtésére. Ezen belül különösen ipari tevékenység végzésére alkalmas
területek/ingat1anok kia1akítása, a szükséges infrastrukturával tör1énő ellátásával összefiiggő
költségek számolhatók el.

Dul Sándor
Ha már kitríztük az if1uságot a zászlőn7<ra, akkor el ke11ene indulni azon a vonalon.

Szitó Sándor
Úg_y tű"'L, h" gy az if1úság kapcso1ódási pont lesz aleendő lengyel testvértelepüléssel.

Dr. B. Csák István
Az jó, hogy programokat megvalósítunk, de azoknak hosszú távon fenntartható
programoknak kellene lenni.

Szitó Sándor
Nem programok lennének, hanem beruházás.

Dr. B. Csák István
Akkor mire lenne elköltve a 44 mtlliő forint?

Szitó Sándor
Leginkább bent az épületnek a frítése, a mer]nyezetnek a befejezése, ami még hiányosság'
valamint a még szükséges felújítási tevékenység. Va1amennyi eszközt lehet be1őle beszerezni.
Leginkább a külterületi rész, udvarrendezós' sportpark bővítés, fedett színpad kialakítása'
fedett ülőkék' kemence. Megnézzik' hogy beleilleszthető-e a sportöltöző renoválása.
Kü1téri vizesblokk kialakítása, stb.
A mozi épületét megkezdeném teweztetni. Amit elhatároztunk, azt meg!.eweztetném.
A mozi épülete jelenleg két helyrajzi szétm alatt van. A mozi megközelíthető előlről és

hátulról. A hátsó megközelítési lehetőség egy harmadik he\rqzí szétm alatt van.
opcionális lehetőségként még néztik, hogy egy köztes átjárőt hogyan lehetne beilleszteni,
de az egy negyedik helyrajzt szám. Ezeket rendbe raknánk' rendeznénk a tulajdoviszonyokat
és megterveztetném mindenképpen'

Dr. B. Csák István
Ebbe a pénzbe nem lehetne beletenni az ebéd1'őnek a légkondicionálóval va1ó e||átását?
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Szitó Sándor
o1yan épület felújítására, fejlesztésére,
tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális
feladatellátást szolgál.

Patakiné Darabos Zsuzsanna

energetikai korszerűsítésére,
tevékenységet vagy szociális

amely igazgatási
vagy egészségiigyi

A P o1 gármesteri Hivatal tanácsk oző termének l égkondicionálás a?

Szitó Sándor
Meg kell kérdezni.

Dul Sándor
Ha a sportpark kialakítása megvalósu1' akkor javaso1nám, hogy az nevesítsük, nevezzük el

valakiről.

Dr. B. Csák István
Akkor most a tartalmat nem ismeq'ük meg előtte, hogy pontosan mi 1esz? Mekkora
alapterületű fedett színpad?

Szitó Sándor
Augusztus 31. a páIyázat beadási határideje, előtte lesz testületi ülés. Itt most a célt kell
mefl:ratílrozni' hogy dolgozni lehessen rajta, mert azért ttt is van némi bizonytalansági
tényező. Azt javasolnám célnak, hogy azt töltsük meg olyan hasznos tartalommal, hosszan
fenntartható tartalommal, ami leginkább az if1uság bevonzását tartalmazza a Művelődési
Házba és a mellette lévő sportpálya területére. Pluszban meg kell vizsgáIni az ebédlő,
a Hivata1 tanácskozótermének k|imatlzálását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnffitással
jelezze.

Döntéshozatalkor jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő_testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás né11ni1 megltozta
hatérozatát:

12212016. (v].30.) számú KT
HATAROZAT

az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztési páiyázzton

való részvételről, a pá.Jyázati a|cé|
meghatározásáról

Biharnagyüajom Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatásáta kiírt páIyázattal
kapcso1atbat az aléhbiakat határozza e\''

Pályázatot nyújt be a Biharnagybajom számáta
me gp Íly ázható mértéki g Ga mil1ió forint).
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Apályéuat tárgya a Biharnagybajom, Várkert 35.
szám alatt 1évő Szűcs Sándor Művelődési Ház
f,ít é sprob l é máj ának m e go 1 dás a ; az Önkorm ányz at

közösségi nagytermeinek klimatizáIása ifiúsági
és közösségí színtér kialakítása a Szuícs Sándor
Művelődési Házban, annak udvarán, valamint a
mögötte lévő Községi Sportpályán.

Felkéri a polgármestert a pályazat előkészítésével
kapcsolatos intézkedések megtételére és a
pályázat benffitására.

HatáIyát veszti a 11412016. (VI. 30.) számú KT
határozat.

Határidő: 201'6. augusztus 3 1.

Felelős: Szitó Sándor polgármester

Szitó Sándor
Javas1om, hogy a mozi épületének megf.erveztetését továbbra is tartsuk érvényben a millt
testtileti ülésen megfogalmazott célok érdekében. Akt ezze| egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

Szavazott 6 képviselő.
A Képvise1ő-testület 6 igen szavazattal. ellenvélemény és lartőzkodás nélkül meghozta
hatérozatát'.

123120Í6. (vII. 14.) számú KT
HATÁRoZAT

a moziépület felújítására vonatkozó terw
készíttetésérőI

Bihamagybajom Községi Önkormányzat
Képviselő-testü1ete a Biharnagybajom, Rákóczi
út 1. szám a|att lévő volt ,,moz7'' épü1et

felújításának, ifiúsági közösségi tércé történő
kialakításának érdekében tervek készítését
határozza el.

A Képviselő-testü1et felkéÍi a polgármester1 a

szükséges intézkedések megtételére.

HatÍndő: folyamatos

Felelős: Szitó Sándor polgármester
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Szitó Sándor
Á Képviselőtestület nyilvános ülésén több napirendi
Szitó Sándor polgármester mindenkinek megköszönte

nyi1vános ülését 15,20 órakor bezérta.

pont tárgyúására nem kerü1t sor;

a részvételt; a Képviselő-testület

k. m. f.

.3?6é4
Szitó Sándor 4 .
po1gármester

íl//,/4_Qq,r, frIl/Á*
Imre_Erdős Szilvia

Jegyzo
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JELENrÉrI Ív
a Képviselő_testii l et 20|6. j úlius | 4-én megta rtott

nyilván os nen d kívülÍ ülésén j elenlévő ön ko rmá ny zati képviselőkről

Seitó Sándor

B Csák Imre

Dr. B. Csák István

Dobos Sándor

Dul Sándor

Gazdag Endréné

Patakiné Darabos Zsuzsanna

LL\.
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B ih arn ugy b uj o m Kö zs égi o n kormdny zat
PoIgdrmesterétől

ME GHIVO
E iharnagybaj om Község Önkormán yzatának Képviselő-testülete

2016. jtilius 14-én 14'00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyilvános

rendkívüli ülést tart' melyre Önt tisztelettelmeghívom.

' :, i,i., i:.gIld:.

.i.Bia- Szitó Sándor polgármester

'. :'|.'.',:,::eSZerzósi eljárás eredményének megállapítása (szóbeli előterjesztés)
Fiq',dÓ. SZitó Sándor polgármester

' ' ':: ]'i:'i;. Szabadidos Egészség Sportpark Programban való részvétel (szóbeli
, ;:ii:tés)
. őa-dÓ: Szitó Sándor polgármester

] . , ,1':ság},:onszo1idációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
]i,' i'':jil]Se'' című pályazattal kapcsolatbanhatározaÍhozatal (szóbeli előterjesztés)

1 .p-er1_Ó. Szitó Sándor polgármester

; ' l .:':: Vl]ajom, 2016.jú1ius 1 1.

Szitó Sándor s.k.
polgármester


