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Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én, 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
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Kovács Miklós
Tóth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Matolcsi Áron Csabáné

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 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 Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Tárgyalt napirendi pont:
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1. Napirendi pont
Előterjesztés a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 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 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Polgármester
2015. évi szabadságának ütemezése” című előterjesztést és a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében - a 225/C. § (2)
bekezdésben foglalt hatáskörében – eljárva Zilai Károly polgármester 2015. évi szabadságának
ütemezését – a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a Képviselőtestület részére az igénybevételt követő ülésén a „polgármesteri tájékoztató” keretében adjon
tájékoztatást.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
Folyamatos, illetve 2015. december 31.
1. számú melléklet
SZABADSÁGOLÁSI TERV
Zilai Károly polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Zilai Károly 2015. évre megállapított szabadsága
2015. évre megállapított szabadságnapok száma
2015. évi alapszabadság
25 munkanap
2015. évi pótszabadság
14 munkanap
2015. évi szabadság összesen:
39 munkanap
Zilai Károly polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
2015. évre megállapított szabadság ütemezése
Szabadság igénybevételének Szabadság igénybevételének Munkanapok száma
kezdete (év. hó. nap)
vége (év. hó. nap)
2015. július 13 2015. július 31.
15 nap
2015. augusztus 172015. augusztus 28.
8 nap
2015. október 12 2015. október 16.
5 nap
2015. december 152015. december 31.
11 nap
Ütemezett 2015. évi szabadság összesen:
39 nap

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
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21/2015. (III. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a „A
Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése” című előterjesztést és a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében - a 225/C. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében
– eljárva Zilai Károly polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését – a határozat 1.
számú mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a
Képviselő-testület részére az igénybevételt követő ülésén a „polgármesteri tájékoztató”
keretében adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Dr. Juhász Marica jegyző
Folyamatos, illetve 2015. december 31.
1. számú melléklet a 21/2015. (III. 12.) számú önkormányzati határozathoz:
SZABADSÁGOLÁSI TERV

Zilai Károly polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Zilai Károly 2015. évre megállapított szabadsága
2015. évre megállapított szabadságnapok száma
2015. évi alapszabadság
25 munkanap
2015. évi pótszabadság
14 munkanap
2015. évi szabadság összesen:
39 munkanap

Zilai Károly polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
2015. évre megállapított szabadság ütemezése
Szabadság igénybevételének Szabadság igénybevételének Munkanapok száma
kezdete (év. hó. nap)
vége (év. hó. nap)
2015. július 13 2015. július 31.
15 nap
2015. augusztus 172015. augusztus 28.
8 nap
2015. október 12 2015. október 16.
5 nap
2015. december 152015. december 31.
11 nap
Ütemezett 2015. évi szabadság összesen:
39 nap

2. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Dr. Juhász Marica jegyző: Jelenleg nemleges az önkormányzat közbeszerzési terve, a nemleges
tervet is el kell fogadnia a testületnek. Természetesen a közbeszerzési terv bármikor
módosítható, ha szükséges.
Dávid Andrásné alpolgármester: Jó lenne, ha a pályázatíró, akinek a béréhez az önkormányzat
hozzájárul, jobban odafigyelne a pályázati lehetőségekre, hisz évek óta nem lát eredményt.
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 „Közbeszerzési Terv jóváhagyása”
című előterjesztést megtárgyalta, és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §
(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt:
A 2015. évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint elfogadja:
Ajánlatkérő: Nagykereki Község Önkormányzata
Tárgy
Beszerzés
fajtája

Eljárásrend

Az eljárás
megindításának
tervezett időpontja

1.
2.
3.
4.
5.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. március 31.

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott
22/2015. (III. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közbeszerzési Terv jóváhagyása”
című előterjesztést megtárgyalta, és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §
(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt:
A 2015. évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint elfogadja:
Ajánlatkérő: Nagykereki Község Önkormányzata
Tárgy

Beszerzés
fajtája

Eljárásrend

Az eljárás
megindításának
tervezett időpontja

1.
2.
3.
4.
5.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. március 31.

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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