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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 14-én –
csütörtök – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Horváth Julianna

NRNÖ elnök-nemzetiségi szószóló

Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok
1. Előterjesztés a Fókuszban 2002 Bt.-vel – megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére –
kötendő megbízási szerződésre
2. Előterjesztés az INFRATERV 97’Bt.-vel kötendő tervezői szerződésre
3. Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre benyújtott pályázat elbírálására
4. Különfélék
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Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a Fókuszban 2002 Bt.-vel – megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére – kötendő
megbízási szerződésre

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2012. (VI. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fókuszban 2002 Bt.-vel (4026
Debrecen, Péterfia u. 47., ügyvezető Papp Attila) „Az értől az óceánig” komplex
közösségi közlekedés fejlesztése pályázat megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésére kötendő megbízási szerződés tartalmát megismerte, azt mindenben
elfogadja.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. június 15.

2. Napirendi pont
Előterjesztés az INFRATERV 97’Bt.-vel kötendő tervezői szerződésre

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Kérdezi, van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2012. (VI. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Infraterv 97. Bt. (4032
Debrecen, Dóczy József u. 24. III/8., ügyvezető Csongrádi Péter) „Az értől az óceánig”
komplex közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz Nagykereki vonatkozásában
valamennyi vasúti peron építéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésére
kötendő tervezési szerződés tartalmát megismerte, azt mindenben elfogadja.
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Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. június 15.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre benyújtott pályázat elbírálására

Zilai Károly polgármester: Dr. Váradi Anikó pályázó kérésének megfelelően, zárt ülés
tartását rendeli el.
A képviselő-testület 8 óra 05 perckor zárt ülésen folytatta munkáját
Zárt ülést követően
4. Napirendi pont
Különfélék
4/1.
Előterjesztés Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 2012, TÁMOP
6.1.2/11/1 pályázat benyújtására
Zilai Károly polgármester: A pályázatról szóló tájékoztatás csak tegnap délután készült el, így
azt csak most tudták kiosztani. A pályázat uniós forrásból 100%-ban támogatott, a kapott
ajánlat alapján a pályázatot ingyen írják és bonyolítják le, ha a pályázat nem nyer, akkor sem
kell semmilyen pályázatírói díjat kifizetni. Úgy gondolja, nem szabad kihagyni, meg kellene
próbálni a pályázatot benyújtani.
Mivel észrevétel nem merült fel, javasolja az a TÁMOP 6.1.2/11/1, Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programokra pályázat benyújtását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e
az elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2012. (VI. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata elhatározza pályázat
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett,
szemléletformáló életmód programok-lokális színterek”
könnyített elbírálású pályázatra, a LÉLEK KLINIKA (1106
bevonásával.

benyújtását a Társadalmi
„Egészségre nevelő és
című, TÁMOP-6.1.2/11/1
Budapest, Gépmadár u. 7.)

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. július 2.
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4/2.
Cserépkályha vásárlása iránti kérelem elbírálása
Zilai Károly polgármester: Szabó Ágoston Nagykereki Széchenyi u. 6. szám alatti lakos
írásbeli kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Szeretne egy cserépkályhát vásárolni az
önkormányzattól, vételárat nem jelölt meg a kérelmében. Szeretné tájékoztatni a testületet,
hogy pár éve értékesítettek egy cserépkályhát, mely a régi iskolában felrobbant, annak a
vételára 5.000.-Ft volt, mivel a cserepek olyan állapotban voltak. A testületnek el kellene
döntenie, hogy egyáltalán kíván-e kályhát értékesíteni, és milyen áron.
Nagy Károly képviselő: A tantermekben vannak a cserépkályhák kettesével, véleménye szerint
8 darab biztos van. Azt kellene eldönteni, hogy mindkét kályhára szükség van, vagy elég 1-1
darab kályhát megtartani.
Zilai Károly polgármester: Egyedül a régi orosztermet használják, árusok részére adják bérbe
de ott sem használják a kályhákat. Árajánlatot nem tett Szabó Ágoston.
Dávid Andrásné alpolgármester: Termenként legalább 1-1 darab kályhát meg kell tartani
véleménye szerint.
Nagy Károly képviselő: Egyik ismerőse a településen nem is olyan régen 25.000-25.000.-Ft-ért
értékesített két darab cserépkályhát. Úgy gondolja 5.000.-Ft nagyon kevés egy cserépkályháért.
Czeglédi Vince Levente: Annyit biztosan megérnek, hisz ezek nagyméretű 8 vagy 9 soros
cserépkályhák.
Horvát Julianna NRNÖ elnök: Régen voltak azok a kályhák átrakva, figyelembe kellene venni
a szociális rászorultságát is a kérelmezőnek.
Nagy Károly képviselő: Amennyiben a rászorultságot is figyelembe veszik, holnap az egész
falu lakossága jöhetne, hogy szegény és kell neki egy kályha. A vételárat valamihez
viszonyítani kell.
Zilai Károly polgármester: A kérelmező tudja, hogy használt a kályha, látta, tudja, hogy mit
akar megvenni. Az árra vonatkozóan elhangzott egy tájékoztatás, döntsenek. Azt sem bánja, ha
nem értékesítenek egy kályhát sem.
Kovács Miklós képviselő: A testületnek egyáltalán van hatásköre, joga dönteni ebben?
Mekkora értékhatárban dönthetnek?
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Az nincs meghatározva, hogy milyen értékhatáron, ezek a kályhák
az önkormányzati vagyon részét képezik, kis értékű vagyontárgyak, amelyek véleménye szerint
már régen ki lettek vezetve a leltárból, 0 értéken vannak nyilvántartva. A Képviselő-testület
dönt arról, hogy a kérelemnek helyt ad vagy sem. Amennyiben helyt ad, akkor természetesen, a
vételárat mindenképpen meg kell határozni.
Nagy Károly képviselő: Úgy gondolja, ha most ezt az egy kályhát értékesítik, számítani kell
további kérelmekre, mivel már korábban is érdeklődtek az értékesítésről.
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Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Ezért kell a testületnek egy reális árat megállapítania.
Zilai Károly polgármester: Amennyiben a testület értékesíteni kíván 1 darab kályhát Szabó
Ágostonnak, a kályha vételárát 25.000.-Ft-ban javasolja meghatározni. Kéri szavazzanak,
elfogadják-e az elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2012. (VI. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Ágoston,
Nagykereki Széchenyi u. 6. szám alatti lakos beadványát megismerte. Kérelmező
részére a régi általános iskolában található cserépkályhák közül 1 darabot értékesít, a
cserépkályha vételárát 25.000.-Ft-ban határozza meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. június 30.

Dávid Andrásné alpolgármester: Esetleg a véleményét elmondaná Kovács Miklós képviselő
társa?
Kovács Miklós képviselő: A korábbi véleményét tartja fenn, nem bontja le az egész falut, nem
söpri le a padlást. Ehhez tartja magát.
Dávid Andrásné alpolgármester: Csak kíváncsi volt, hogy az értékkel volt problémája.
Zilai Károly polgármester: Mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Amennyiben ehhez
hasonló újabb kérelem érkezik be, azt szinten a testület elé hozza.
Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését 8 óra 22 perckor
bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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