NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. január 29-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
2/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztató elfogadása

F4

3/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának és a 2018. évi munkatervének elfogadása

C2

4/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Nagykereki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

G1

5/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Döntés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázat –
Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem benyújtásáról

A15

6/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Döntés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázat –
Mezőgazdasági program programelem benyújtásáról

A15

7/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Döntés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázat – Közutak
karbantartása programelem benyújtásáról

A15

8/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Döntés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázat – Helyi
sajátosságok programelem benyújtásáról

A15

9/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Döntés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázat –
Belvízelvezetés programelem benyújtásáról

A15

10/2018. (I. 29.) NKt
határozat

Iskolai felvételi körzetek tervezetének jóváhagyása

J2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 29-én –
hétfő – de.: 08:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Zilai Károly
Kovács Miklós
Dávid Andrásné
Haraszti István
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
képviselő

Balogh Zsigmond

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 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 Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

2. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
3. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
4. Előterjesztés 2018.
benyújtásáról

évi

startmunka

programokhoz

kapcsolódó

pályázatok

5. Előterjesztés az iskolai felvételi körzetek tervezetéről
6. Különfélék
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
2. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
3. Előterjesztés a Nemzetiségi
megállapodás felülvizsgálatáról

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

4. Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
5. Előterjesztés az iskolai felvételi körzetek tervezetéről
6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont
1.
Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Juhász Péter aljegyző: A kollégái szépen, részletesen összeállították a tájékoztatót, ebben az
időszakban még nem dolgozott a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A
tájékoztató az ellátott feladatok minden szegmensére kiterjedően készült el, az előterjesztést
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Matolcsi Áron Csabáné képviselő: A tájékoztatóban szerepel a közterület-felügyelői feladatok
ellátása is. Nem lenne megoldható, hogy Nagykerekibe is néha kijöjjön a közterületfelügyelő?
Juhász Péter aljegyző: A tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról készült,
ezért szerepel benne a Biharkeresztes alkalmazásában álló közterület-felügyelő által ellátott
feladatokról készült tájékoztatás.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra
javasolja az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
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előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal

2017-ben

végzett

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f)
pontja alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017ben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

2.
Napirendi pont
Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Úgy gondolja a
beszámoló nagyon szép és részletes, teljes mértékben bemutatja a településen folyó kulturális
életet. Szeretné javasolni, hogy dicsérettel fogadják el a beszámolót. Kéri, tegyék fel az
előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Dávid Andrásné alpolgármester: Egyetért Polgármester Úr javaslatával, hisz a beszámoló
nagyon szép, részletes, az intézmény által végzett tevékenységek minden részletére
kiterjedően készült el. A beszámolóból kitűnik, hogy a településen élő lakosság minden
korosztálya számára szerveztek és rendeztek programokat. A munkatervből pedig kitűnik,
hogy ebben az évben is ugyanezt az irányt kívánják folytatni.
Matolcsi Áron Csabáné képviselő: Látta az interneten, hogy a Művelődési Háznak és
Könyvtárnak helyt adó Bocskai Várkastélyt fel fogják újítani.
Kovács Miklós alpolgármester: Közel 300 millió forintból tervezik a Bocskai Várkastély
felújítását, első ütemben kb. 21 millió forint támogatást kapnak meg a projekt előkészítésére.
Zilai Károly polgármester: Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úr, és Muraközi István
Berettyóújfalu Város polgármesterének segítségével indult el a projekt. Nem csak a Bocskai
Várkastély kerülne felújításara, hanem a jelenleg magánkézben lévő magtár épületet is
szeretnék megvásárolni és felújítani.
Mivel további hozzászólás nem érkezett, az általa javasolt módosítással elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot:
1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
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2. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház
és Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
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.
3/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési
Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót dicsérettel elfogadja.
2. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Községi Művelődési
Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

3.
Napirendi pont
Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Mivel észrevétel és kérdés nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti, alábbi
határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Nagykereki Roma Nemzetiségi

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan
tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2018. január 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Nagykereki Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2018. január 31.

4.
Napirendi pont
Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok benyújtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták
Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Mivel észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kéri a képviselőket
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi 1. számú határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági földutak
karbantartása programelemre:
Igényelt támogatás: 19 723 754 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
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.
5/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által
a meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
földutak karbantartása programelemre:
Igényelt támogatás: 19 723 754 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, valamint pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi 2. számú határozati javaslatot:
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Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program
programelemre.
Igényelt támogatás: 66 652 86 Ft
Támogatás intenzitása: 98,1%
Önerő mértéke: 1 271 135 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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.
6/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
program programelemre.
Igényelt támogatás: 66 652 86 Ft
Támogatás intenzitása: 98,1%
Önerő mértéke: 1 271 135 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, valamint pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi 3. számú határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közutak karbantartása
programelemre.
Igényelt támogatás: 33 590 324 Ft
Támogatás intenzitása: 96 %
Önerő mértéke: 272 140 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
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Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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.
7/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által
a meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közutak
karbantartása programelemre.
Igényelt támogatás: 33 590 324 Ft
Támogatás intenzitása: 96 %
Önerő mértéke: 272 140 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, valamint pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi 4. számú határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Helyi sajátosságok
programelemre.
Igényelt támogatás: 24 689 092 Ft
Támogatás intenzitása: 99,7 %
Önerő mértéke: 76 893 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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.
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8/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által
a meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Helyi
sajátosságok programelemre.
Igényelt támogatás: 24 689 092 Ft
Támogatás intenzitása: 99,7 %
Önerő mértéke: 76 893 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, valamint pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi 5. számú határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Belvízelvezetés
programelemre.
Igényelt támogatás: 19 982 567 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív
elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
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.
9/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által
a meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Belvízelvezetés
programelemre.
Igényelt támogatás: 19 982 567 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
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ellátására, valamint pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

5.
Napirendi pont
Előterjesztés az iskolai felvételi körzetek tervezetéről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Mivel észrevétel, kérdés nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti, alábbi
határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási területén
működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek megküldött
tervezetét elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2018. február 15.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2018. (I. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek
megküldött tervezetét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2018. február 15.

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

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Juhász Péter
aljegyző
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