NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. augusztus 22-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:

41/2018. (VIII. 22.)NKt
határozat

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv
(2019-2033. évekre) elfogadása

K9

42/2018. (VIII. 22.)NKt
határozat

a Debreceni Vízmű Zrt.-t megbízása a 2019-2033 évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Terv összeállítására

K9

43/2018. (VIII. 22.)NKt
határozat

TERRA-GENERAL Építőipari Kft. megbízása a Rákóczi utca felújítására
vonatkozó kivitelezési feladatok ellátásával
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 22-én
– szerda – de 09.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Kovács Miklós
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond
Haraszti István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Juhász Péter
Balogh Anikó

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a
képviselő-testület ülését megnyitja. Az ülés napirendi pontjára, a kiküldött meghívónak
megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
2. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című
pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési feladatot ellátó vállalkozó
kiválasztásáról
3. Különfélék

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 víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
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2. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”
című pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési feladatot ellátó vállalkozó
kiválasztásáról
3. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi 1. határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv
fejezetét (2019-2033. évekre) a NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-08907-1-001-01-07
azonosító kóddal rendelkező vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési
időszakra vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre bocsátott
forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt
önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2018. augusztus 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
41/2018. (VIII. 22.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv
fejezetét (2019-2033. évekre) a NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-08907-1-00101-07 azonosító kóddal rendelkező vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom
tervezési időszakra vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre
bocsátott forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a
hiányt önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2018. augusztus 31.
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Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi 2. határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4127 Nagykereki, Kossuth
utca 22.) mint ellátásért felelős meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025
Debrecen, Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József
vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Nagykereki ellátási területre
NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-14137-1-001-01-10 kóddal ellátott víziközműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási
Tervet a 2019-2033 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és
helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés
céljából benyújtsa, valamint a jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes
jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2018. augusztus 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2018. (VIII. 22.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4127 Nagykereki,
Kossuth utca 22.) mint ellátásért felelős meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t
(székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479,
képviseletében Ányos József vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a
Nagykereki ellátási területre NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-14137-1-001-0110 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási
és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2019-2033 évekre elkészítse, jóváhagyási
eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2018. augusztus 31.

2.
Napirendi pont
Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című
pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési feladatot ellátó vállalkozó kiválasztásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás, kérdés nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat keretében a Nagyvárad utca felújítására
vonatkozó kivitelezési feladatok ellátásával a TERRA-GENERAL Építőipari Kft-t (4251
Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) bízza meg bruttó 17.639.182 Ft összegben.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
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.
43/2018. (VIII. 22.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat keretében a Nagyvárad utca
felújítására vonatkozó kivitelezési feladatok ellátásával a TERRA-GENERAL
Építőipari Kft-t (4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) bízza meg bruttó 17.639.182
Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
Képviselő-testület ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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