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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én –
hétfő – de. 08.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Miklós
Kovács Imre
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

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 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 tanyagondnoki busz beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására
2. Különfélék

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés tanyagondnoki busz beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására
2. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés tanyagondnoki busz beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Nagyon rövid a
pályázat benyújtási határideje, a mai nap. Úgy gondolja, az önkormányzatnak élnie kell ezzel a
lehetőséggel. Több típusra lehet pályázni, véleménye szerint a legolcsóbb személyautót kellene
megpályázni, egy SUZUKI SX4-et. Így lenne az önkormányzatnak egy személyautója. A
pályázat 100%-ban támogatott, csak a jövő évi költségvetésbe kell betervezni a
gépjárművásárlás után fizetendő áfát, és akkor kifizetni. A pályázatot csak azok nyújthatják be,
akik rendelkeznek tanyagondnoki, falugondnoki szolgálattal.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: Ezzel a lehetőséggel mindenképp élni kell, hisz ez érték, az
önkormányzat vagyona fog ezáltal nőni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzata a pályázatot kíván benyújtani a „Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére”
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan (1. célterület) szóló pályázati felhívására.
Az MVH által közzétett „Gépjármű katalógus” alapján a pályázatból beszerezni kívánt
gépjármű: Suzuki SX4 S-Cross, 1.6 diesel Premium 4WD (metál) nettó
beszerzési
ár:
4.836.346 Ft, valamint a pályázatban felmerülő egyéb költségekre: nettó 163.654.- Ft költséget
kívánunk fordítani.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt és azt az üzemeltetési kötelezettségének
időszaka alatt fenntartja; továbbá a beszerzett gépjárművel a vállalt szolgáltatást ingyenesen
látja el.
Várható bruttó beszerzési ár: 6.142.160.- Ft.
A pályázat megvalósításához kapcsolódóan egyéb beszerzési költségek bruttó 207.840.- Ft
Az igényelt támogatás összege: 5.000.000.- Ft
A beszerzés teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 1.350.000.- Ft
Az önkormányzat a szükséges önerőt 2014 évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
85/2013. (XI. 25.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
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fejlesztésére” kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület) szóló pályázati felhívására.
Az MVH által közzétett „Gépjármű katalógus” alapján a pályázatból beszerezni kívánt
gépjármű: Suzuki SX4 S-Cross, 1.6 diesel Premium 4WD (metál) nettó beszerzési ár:
4.836.346 Ft, valamint a pályázatban felmerülő egyéb költségekre: nettó 163.654.- Ft
költséget kívánunk fordítani.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt és azt az üzemeltetési
kötelezettségének időszaka alatt fenntartja; továbbá a beszerzett gépjárművel a vállalt
szolgáltatást ingyenesen látja el.
Várható bruttó beszerzési ár:
A pályázat megvalósításához kapcsolódóan
egyéb beszerzési költségek bruttó
Az igényelt támogatás összege:
A beszerzés teljes költségére vonatkozó
önkormányzati önrész:

6.142.160.- Ft
207.840.- Ft
5.000.000.- Ft
1.350.000.- Ft

Az önkormányzat a szükséges önerőt 2014 évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 08.07
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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