NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. április 29-i

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Határozatok:
28/2015. (IV.29)
önkormányzati határozat
29/2015. (IV.29.)
önkormányzati határozat
30/2015. (IV.29.)
önkormányzati határozat
31/2015. (IV.29.)
önkormányzati határozat
32/2015. (IV.29.)
önkormányzati határozat

„Az értől az óceánig – Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban” tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása
„Az értől az óceánig – Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban” tárgyú projekt szerződésmódosításban megítélt tartalék
kerethez önerő biztosítása
Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez pályázat benyújtása
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„harminc fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyása
Közösségi színtér kijelölése

Z1

Z1

Z1
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én –
szerda – az együttes testületi ülést követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Irodában megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol volt:
Haraszti István
Kovács Miklós

képviselő
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 az „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban” című projekt támogatási szerződésének módosításáról
2. Előterjesztés az „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban” című projekt támogatási szerződésének módosításában megítélt tartalék
kerethez szükséges önerő biztosításáról
3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésének indokoltságáról
4. Előterjesztés a „harminc fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelmek jóváhagyásáról
5. Különfélék
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés az „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban” című projekt támogatási szerződésének módosításáról
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2. Előterjesztés az „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése
Biharban” című projekt támogatási szerződésének módosításában megítélt
tartalék kerethez szükséges önerő biztosításáról
3. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésének indokoltságáról
4. Előterjesztés a „harminc fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelmek jóváhagyásáról

támogatással

történő

5. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés az „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban”
című projekt támogatási szerződésének módosításáról
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001 pályázati
konstrukciószámú „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban
tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában jóváhagyja a projekt során
felmerült költségnövekmény mértékéig a támogatási szerződés 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet 61 §/A-a szerinti módosítására vonatkozó kérelem benyújtását.
A többletforrás lehívása vonatkozásában az építési beruházás költségnövekményének 100 %-át,
2.009.050,- Ft.+ÁFA-t az önkormányzat 2015 évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés
módosításával kapcsolatos ügyekben eljárjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
28/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001
pályázati konstrukciószámú „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés
fejlesztése Biharban tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában
jóváhagyja a projekt során felmerült költségnövekmény mértékéig a támogatási
szerződés 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 61 §/A-a szerinti módosítására vonatkozó
kérelem benyújtását.
A többletforrás lehívása vonatkozásában az építési beruházás költségnövekményének
100 %-át, 2.009.050,- Ft.+ÁFA-t az önkormányzat 2015 évi költségvetése terhére
biztosítja.
3

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés
módosításával kapcsolatos ügyekben eljárjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont
Előterjesztés az „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban”
című projekt támogatási szerződésének módosításában megítélt tartalék kerethez szükséges
önerő biztosításáról
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001 pályázati
konstrukciószámú „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban”
tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában jóváhagyja, hogy a támogatási
szerződés módosítása során a közreműködő szervezet által elfogadott összeg 5 %-át, 216.158,Ft + ÁFA-t, melyet kötelező önerőként a Képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi
költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés
módosításával kapcsolatos ügyekben eljárjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
29/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-3.1.4/A-2012-0001
pályázati konstrukciószámú „Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés
fejlesztése Biharban” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása vonatkozásában
jóváhagyja, hogy a támogatási szerződés módosítása során a közreműködő szervezet
által elfogadott összeg 5 %-át, 216.158,- Ft + ÁFA-t, melyet kötelező önerőként a
Képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés
módosításával kapcsolatos ügyekben eljárjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
Előterjesztés a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésének indokoltságáról
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:
A tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztését Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő
testülete indokoltnak tartja, ezért felhatalmazza a polgármestert a 21/2015. (IV. 17.) MvM
rendelet alapján megjelent pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Az önkormányzat a 27%-os ÁFA-ból fakadó önrészt Nagykereki Községi Önkormányzat a
2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
30/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
A tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztését Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő
testülete indokoltnak tartja, ezért felhatalmazza a polgármestert a 21/2015. (IV. 17.)
MvM rendelet alapján megjelent pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Az önkormányzat a 27%-os ÁFA-ból fakadó önrészt Nagykereki Községi
Önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

4. Napirendi pont
Előterjesztés a „harminc fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelmek jóváhagyásáról
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 Községi Önkormányzat benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján
meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 15 fő köztisztasági munkás 2015 03. 09-től 2014. 09. 30-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás 95 %-os intenzitású.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):

5.084.175- Ft.
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A bérköltség után igényelt támogatás:
Közvetlen költség:

4.829.970.- Ft.
0.- Ft.
Önerő:
254.205.- Ft.
A támogatásból 15 fő köztisztasági munkás 2015 07. 02-től 2015. 09. 30-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás 95 %-os intenzitású.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
2.636.525.- Ft.
A bérköltség után igényelt támogatás:
2.504.790.- Ft.
Közvetlen költség:
0.- Ft.
Önerő:
131.835.- Ft.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázatok benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
31/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat benyújtja pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 15 fő köztisztasági munkás 2015 03. 09-től 2014. 09. 30-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás 95 %-os intenzitású.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
A bérköltség után igényelt támogatás:
Közvetlen költség:
Önerő:

5.084.175 Ft
4.829.970 Ft
0 Ft
254.205 Ft.

A támogatásból 15 fő köztisztasági munkás 2015 07. 02-től 2015. 09. 30-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg. A támogatás 95 %-os intenzitású.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
A bérköltség után igényelt támogatás:
Közvetlen költség:
Önerő:

2.636.525 Ft
2.504.790 Ft
0 Ft
131.835 Ft.

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázatok benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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5. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés közösségi színtér kijelölésére
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:
1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
4/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet alapján közösségi színtérnek kijelöli a
vagyonkezelésében lévő 4127 Nagykereki Bocskai u. 1. sz. alatt található Bocskai
Várkastélyt.
2. A Képviselő-testület a közösségi színtér használati szabályairól, működésének
módjáról, feladatairól szóló Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend
elkészítésével Dávid Ildikó könyvtárost bízza meg.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 1.:azonnal; 2.: 2015. május 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
32/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
4/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet alapján közösségi színtérnek kijelöli a
vagyonkezelésében lévő 4127 Nagykereki Bocskai u. 1. sz. alatt található Bocskai
Várkastélyt.
2. A Képviselő-testület a közösségi színtér használati szabályairól, működésének
módjáról, feladatairól szóló Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend
elkészítésével Dávid Ildikó könyvtárost bízza meg.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 1.:azonnal; 2.: 2015. május 31.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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