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RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
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Határozatok:
47/2015.(VI.24.)
önkormányzati határozat

A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére
irányuló pályázatának véleményezéséről

J1

48/2015.(VI.24.)
önkormányzati határozat

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezéséről

J1

49/2015.(VI.24.)
önkormányzati határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és az
intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról

Z1

50/2015.(VI.24.)
önkormányzati határozat

Döntés érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-én, szerda – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Matolcsi Áron Csabáné
Haraszti István
Kovács Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol volt:
Balogh Zsigmond

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Balogh Zsigmond jelezte, hogy
az ülésen nem tud részt venni. 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 azzal a módosítással,
hogy az „Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” leveszi a
napirendről. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi
pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezésére
2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről
és az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
3. 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 a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és
Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezésére
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2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről
és az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
3. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és Nagykereki
Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Matolcsi Áron Csabáné képviselő: Mind a két pályázatot átolvasta, véleménye szerint egy-egy
szakdolgozatnak felel meg a két pályázat. A lényeget hiányolja belőle, például azt, hogy
Nagykerekibe milyen szakemberek járnak ki, milyen szakmai segítséget kap az óvoda, hogyan
történik konkrétan a nevelés, milyen településen kezdik meg iskoláikat a gyerekek, hisz az
szerepel a pályázatban, hogy nagyon jó a kapcsolata az általános iskolával, igaz úgy tudja,
hogy egyre több gyermeket a szomszédos települések általános iskoláiba íratnak be a szülők.
Ezt a véleményét szeretné jelezni az intézményvezető felé.
Zilai Károly polgármester: Természetesen járnak ki a nevelési tanácsadóból, logopédus és még
más szakemberek is. A kifogásokat jelezni fogják a testületi határozatban.
Mivel kérdés, további észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 1. határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett pályázatot, és a
következő véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát és vezetői
megbízását támogatja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 24.

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

47/2015. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását támogatja.
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Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 24.

Előterjesztés szerinti 2. határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői beosztására
beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Cser Lajosné 4127 Nagykereki, Petőfi u 44.szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői beosztás betöltésére irányuló pályázatát és
vezetői megbízását támogatja/nem támogatja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 24.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi kiegészített határozati javaslattal:
Kiegészített határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői beosztására
beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Cser Lajosné 4127 Nagykereki, Petőfi u 44.szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői beosztás betöltésére irányuló pályázatát és
vezetői megbízását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy törekednie kell a minél magasabb
színvonalú nevelés megvalósítására, a speciális igényű gyermekek minél magasabb iskolai
felkészítésére.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 24.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

48/2015. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői
beosztására beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Cser Lajosné 4127 Nagykereki, Petőfi u 44.szám alatti lakos a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Nagykereki Tagóvodája tagintézményvezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy törekednie kell
a minél magasabb színvonalú nevelés megvalósítására, a speciális igényű gyermekek
minél magasabb iskolai felkészítésére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. június 24.
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2. Napirendi pont
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és az
intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal?
1./ Nagykereki Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő
megállapításokat, változásokat elfogadja.
2. / A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem megvalósult
célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során felmerülő
változásokat 2015. június 30.-ig Nagykereki Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjába
vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. június 24.

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

49/2015. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat:
1./ Nagykereki Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a
mellékletekben szereplő megállapításokat, változásokat elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem megvalósult
célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során
felmerülő változásokat 2015. június 30.-ig Nagykereki Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjába vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. június 24.
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3. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés a művelődési ház eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Zilai Károly polgármester: Az önkormányzat számára lehetőség nyílt érdekeltségnövelő
pályázat benyújtására. A megpályázni kívánt összeg 1,5 millió forint, saját erőként ennek az
összegnek a 10%-át kell biztosítania az önkormányzatnak az éves költségvetése terhére.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat a művelődési ház eszközbeszerzése céljából pályázatot
nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. A pályázati kiírás szerint a
támogatás a vállat önerő kilencszerese.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról 4/2004.
(IV. 22.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4127 Nagykereki, Bocskai u. 1. Hrsz:
610/1, 610/2.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

1.498.895 Ft.
1.349.006 Ft.
149.889 Ft.

Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 24.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
50/2015. (VI. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat a művelődési ház eszközbeszerzése céljából
pályázatot nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. A pályázati kiírás
szerint a támogatás a vállat önerő kilencszerese.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról
4/2004. (IV. 22.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4127 Nagykereki,
Bocskai u. 1. Hrsz: 610/1, 610/2.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

1.498.895 Ft.
1.349.006 Ft.
149.889 Ft.

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

Zilai Károly polgármester
2015. június 24.

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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