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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án –
csütörtök – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné

polgármester
alpolgármester

Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

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 pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról,
valamint a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről és a nemzetiségi
szavazókörben közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak póttagjainak
megválasztásáról
2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
igényelhető támogatás benyújtásáról
3. Előterjesztés Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges
képviselő-testületi állásfoglaláshoz
4. Különfélék
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról, valamint a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről és a
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nemzetiségi szavazókörben közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak
póttagjainak megválasztásáról
2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
3. Előterjesztés Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez
szükséges képviselő-testületi állásfoglaláshoz
4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1.
Napirendi pont
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról,
valamint a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről és a nemzetiségi szavazókörben
közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak póttagjainak megválasztásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Imre önkormányzati képviselő a testületi ülésre megérkezett.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 1. számú határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Nagykereki Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Ákos Klára
Fekete Tibor
Szodorai József

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 63.
Nagykereki, Petőfi 15.
Nagykereki, Arany J. u. 1.

Póttagok:
NÉV
Siposné Gráfel Karolina
Juhász Sándorné

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 37.
Nagykereki, Bajcsy Zs. u. 30.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság
tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
31/2014. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Nagykereki Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Ákos Klára
Fekete Tibor
Szodorai József

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 63.
Nagykereki, Petőfi 15.
Nagykereki, Arany J. u. 1.

Póttagok:
NÉV
Siposné Gráfel Karolina
Juhász Sándorné

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 37.
Nagykereki, Bajcsy Zs. u. 30.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság
tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 2. számú határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Dávid Imréné
Kiss Lajosné
Szilágyi Antalné
Iklódiné Czeglédi Erika
Guba Erika

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 39.
Nagykereki, Bem u. 16.
Nagykereki, Damjanich u. 20.
Nagykereki, Jókai u. 50.
Nagykereki, Szabadság u. 7.

Póttagok:
NÉV
Gyöngyösi Viktorné
Gáspár Jánosné

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 11.
Nagykereki, Petőfi u. 7.
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Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
32/2014. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok:
NÉV
Dávid Imréné
Kiss Lajosné
Szilágyi Antalné
Iklódiné Czeglédi Erika
Guba Erika

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 39.
Nagykereki, Bem u. 16.
Nagykereki, Damjanich u. 20.
Nagykereki, Jókai u. 50.
Nagykereki, Szabadság u. 7.

Póttagok:
NÉV
Gyöngyösi Viktorné
Gáspár Jánosné

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 11.
Nagykereki, Petőfi u. 7.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 3. számú határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szavazókörökben működő
szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak szerinti személyek szavazatszámláló bizottsági
taggá történő megválasztásával egészíti ki:
01. számú szavazókör:
NÉV
Dávid Ildikó

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 39
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02.számú szavazókör:
NÉV
Kerekesné Nagy Emília

LAKCÍM
Nagykereki, Bajcsy Zs. u. 19

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
33/2014. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szavazókörökben működő
szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak szerinti személyek szavazatszámláló bizottsági
taggá történő megválasztásával egészíti ki:
02. számú szavazókör:
NÉV
Dávid Ildikó

LAKCÍM
Nagykereki, Kossuth u. 39

02.számú szavazókör:

NÉV
Kerekesné Nagy Emília

LAKCÍM
Nagykereki, Bajcsy Zs. u. 19

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 4. számú határozati javaslattal:
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Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok
póttagjaivá választja a következő személyeket:
NÉV
Kolláth Lászlóné
Rohodi Jánosné
Erdei Zsolt

LAKCÍM
Nagykereki, Petőfi u. 79.
Nagykereki, Hunyadi u. 18.
Nagykereki, Bajcsy Zs. u. 12.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
34/2014. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok
póttagjaivá választja a következő személyeket:
NÉV
Kolláth Lászlóné
Rohodi Jánosné
Erdei Zsolt

LAKCÍM
Nagykereki, Petőfi u. 79.
Nagykereki, Hunyadi u. 18.
Nagykereki, Bajcsy Zs. u. 12.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a szavazatszámláló
bizottságok póttagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

2.
Napirendi pont
Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhető
támogatás benyújtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az
előterjesztéssel kapcsolatban az igényelt támogatás összegéről még nem tudja tájékoztatni a
testület tagjait. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Juhász Marica jegyző: Jelenleg arról kell döntenie a testületnek, hogy az igényét be kívánja
nyújtani, a határozatnak nem kell számszerű összeget tartalmaznia. Az igényt 60 napon túli ki
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nem fizetett számlákra lehet benyújtani, és csak azokra a számlákra, amelyekre az
önkormányzat nem kap finanszírozást.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja, valamint a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat támogatási igény benyújtására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2014. szeptember 28.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2014. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat támogatási igény benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. szeptember 28.

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Dr. Tóth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges
képviselő-testületi állásfoglaláshoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Személyesen
találkozott Dr. Tóth Ferenc rendőr alezredes úrral. Beszélgetésükkor elmondta, hogy a nagy
létszámú közfoglalkoztatásnak köszönhetően Nagykereki településen nagyon kevés
szabálysértés, bűncselekmény történt. Alezredes Úr nagyon szimpatikus, határozott
fiatalember, kapitányságvezetői kinevezését csak támogatni tudja. Kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Tóth Ferenc r. alezredes
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2014. augusztus 28.
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2014. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Tóth Ferenc r.
alezredes Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. augusztus 28.

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
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