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Döntés a 2014. augusztus 1-jén megrendezésre kerülő falunap
költségeiről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17-én –
csütörtök – de. 08.15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly

polgármester

Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Dávid Andrásné
Berei Zsoltné

alpolgármester
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a 2014. augusztus 1. napján megrendezésre kerülő Falunap lebonyolítására
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a 2014. augusztus 1. napján megrendezésre kerülő Falunap
lebonyolítására
Tárgyalt napirendi pont:
1.
Napirendi pont
Előterjesztés a 2014. augusztus 1. napján megrendezésre kerülő Falunap lebonyolítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kovács Miklós képviselő: Az előterjesztés alapján 400.000.- forintot meg kell előlegeznie az
Önkormányzatnak, azt mikor fogják visszakapni, illetve lesz-e fedezet a további 400.000.forintra a költségvetésben?
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Zilai Károly polgármester: A megelőlegezett 400.000.- forintot az önkormányzat a számlák
kiállítását követő 30-40 napon belül fogja visszakapni. Minden évben megrendezésre került
eddig a falunap, a korábbi rendezvények közül ennek a legkisebb a költségvetése, és így is csak
400.000.-Ft-tal fogja terhelni az önkormányzat költségvetését. Nagyon szigorúan
gazdálkodnak, van fedezete a költségvetésben ennek az összegnek. Ennyiért jön el szinte egy
sztárfellépő.
Kovács Miklós képviselő: Szükség van a rendezvényre, de a költségvetésben legyen rá fedezet.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 1-jén megrendezésre
kerülő Falunap sikeres lebonyolítása érdekében
- az Összefogás a jövőért - a Berettyóújfaluban és a környező településeken
mélyszegénységben élők integrációjáért" - TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 projekt
programelemeinek megvalósításához a 400.000.-Ft anyagi támogatást az önkormányzat
2014. évi költségvetése terhére megelőlegezi,
- a rendezvény további felmerülő költségeire 400.000.-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2014.
évi költségvetése terhére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
30/2014. (VII. 17.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 1-jén
megrendezésre kerülő Falunap sikeres lebonyolítása érdekében
- az Összefogás a jövőért - a Berettyóújfaluban és a környező településeken
mélyszegénységben élők integrációjáért" - TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 projekt
programelemeinek megvalósításához a 400.000.-Ft anyagi támogatást
az
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére megelőlegezi,
- a rendezvény további felmerülő költségeire 400.000.-Ft-ot biztosít az önkormányzat
2014. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.
K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
3

