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2012. FEBRUÁR 28-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
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Határozatok:
19/2012. (II. 28.) sz. önk. hat.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi
ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentés elfogadása
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20/2012. (II. 28.) sz. önk. hat.

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

21/2012. (II.28.) sz. önk. hat.

Forgalomképtelennek minősülő törzsvagyon egyes elemeinek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősítése
Z1

22/2012. (II.28.) sz. önk. hat.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok
éves átfogó értékelésének elfogadása
C1

23/2012. (II.28.) sz. önk. hat.

Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2011. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadása
C2

24/2012. (II.28.) sz. önk. hat.

Nagykereki Község Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
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25/2012. (II.28.) sz. önk. hat.

Nappali Szociális Ellátó, Étkeztető Intézmény megszüntető
okiratának elfogadására
L7

26/2012. (II.28.) sz. önk. hat.

2011. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
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Bankszámlaszámok megszüntetése
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28/2012. (II.28.) sz. önk. hat.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án –
kedd – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Árgyelán Andrea

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 6 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak a napirendi pontokról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyon egyes elemeinek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítésére
4. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére

2

5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2011. évi munkájáról
szóló beszámolóra
6. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
7. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzata Nappali Szociális Ellátó, Étkeztető
Intézmény megszüntető okiratának elfogadására
8. Előterjesztés 2011. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
9. Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásáról
10. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása
1. Napirendi pont
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A polgármester
jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő - eseményeiről, az
átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Zilai Károly polgármester: A Képviselő-testület előző ülésén hozott határozatainak
megfelelően az alábbiakról tájékoztat:
A Biharkeresztes Város gesztorságával megvalósuló startmunka-program mezőgazdasági
projekthez a zártkertek földmérési feladatainak elvégzésére Szőllősi Lászlóval a szerződést
megkötötték. A földmérő 75.000.-Ft-ért végzi el a földek kimérését a mai napon.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
munkaügyi szakigazgatási szervéhez a pályázat határidőn belül benyújtásra került.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 28.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
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Zilai Károly polgármester: A község jelenlegi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint
tájékoztatja a testületet. Az önkormányzat részére minden lehívott támogatás megérkezett. A
munkabéreket és segélyeket maradéktalanul kifizették. Jelenlegi szállítói tartozásuk:
3.413.716.-Ft, hitelállományuk: 6.212.054.-Ft. Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
2012. február 03-tól 2012. február 27-ig terjedő időszak pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 28.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyon egyes elemeinek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Az előterjesztést végigolvasva, a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése
hosszú távon indokolt. Ebben a formában ilyen vagyonnak kellene minősíteni azokat az
épületeket, amelyen a település szempontjából hosszú távon meghatározóan szükségesek. Ilyen
ingatlanok a gyógyszertár, orvosi szolgálati lakás és a rendőri szolgálati lakás. Ezeknek az
ingatlanoknak az átminősítésére lenne szükség, a falu alapellátásához ezek elengedhetetlenek,
orvosnak, rendőrnek szüksége van szolgálati lakásra. Javasolja ezeknek az ingatlanoknak az
átminősítését.
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztésben benne van, hogy az önkormányzat,
forgalomképtelennek minősülő törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíthet vagyonelemeket. Amennyiben így dönt, akkor azt
helyi rendeletben kell megtennie. Azonnal megnézik, hogy a felsorolt ingatlanok közül melyik
forgalomképtelennek minősülő törzsvagyona az önkormányzatnak.
Dávid Andrásné képviselő: A volt rendőri szolgálati lakás biztosan forgalomképes, hisz az
ingatlan értékesítése érdekében módosították a helyi rendeletet, de korábban is csak
korlátozottan forgalomképes volt.
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Árgyelán Andrea jegyző: Lehet forgalomképes ingatlant is forgalomképtelenné minősíteni, és
ezt követően lehetne bevonni ebbe a körbe. Azonnal egyeztetik a helyrajzi számokat, de úgy
gondolja, ezek az ingatlanok maximum korlátozottan forgalomképesek.
Zilai Károly polgármester: Rendőri szolgálati lakásnak a gyógyszertár mellett lévő szolgálati
lakást jelölték ki. Az orvosi szolgálati lakást és a gyógyszertárat nem is szerették volna
értékesíteni.
Árgyelán Andrea jegyző: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján:
- a Nagykereki 68 hrsz-ú, Kossuth u. 28. szám alatt található orvosi rendelő és a hozzá tartozó
szolgálati lakás korlátozottan forgalomképes egyéb építmény,
- a Nagykereki 158 hrsz-ú, Kossuth u. 33. szám alatt található gyógyszertár és hozzá tartozó
szolgálati lakás forgalomképes egyéb építmény,
- a Nagykereki 641 hrsz-ú Bocskai u. 14.sz. alatt található szolgálati lakás forgalomképes
egyéb építmény,
- a Nagykereki 642 hrsz-ú Bocskai u. 14/B. szám alatt található szolgálati lakás szintén
forgalomképes egyéb építmény.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit megismerte, az önkormányzat
forgalomképtelen vagyonát számba vette, és mindezek ismeretében úgy határoz, hogy a
forgalomképtelennek minősülő törzsvagyonából nem minősít vagyonelemeket
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak, azt helyi
önkormányzati rendeletben nem rögzíti.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. március 7.

4. Napirendi pont
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Átolvasta az előterjesztést, nem tudja megítélni, hisz nem szokta
látni a dolgozót. Nem hallotta, hogy a településen lett volna valamilyen kirívó eset.
Árgyelán Andrea jegyző: A településen több olyan család volt, akivel szemben egy kicsit
erőteljesebben kellett fellépni. Egy család volt, akinél átmeneti elhelyezést biztosítottak, de a
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gyámhivatali eljárás során a családhoz visszakerült a gyerek. Már ebben az évben is volt
problémás gyerek, de a családgondozó kapcsolattartása nagyon jó a gyermekjóléti szolgálattal
és az I. fokú gyámhatósággal is, folyamatosak a jelzések.
Dávid Andrásné alpolgármester: Úgy gondolja átfogó képet kaptak a gyermekvédelmi
tevékenységről. Nem kell elfelejteni, hogy Nagykereki a halmozottan hátrányos települések
közé tartozik, a beszámoló tartalmazza, hogy a 154 fő óvodás és iskolás közül 148 gyerek nem
fizet térítési díjat az étkezésért hátrányos helyzetük miatt, ez mindent elmond a település
összetételéről. A jövőre vonatkozó célokkal, javaslatokkal kapcsolatban lenne észrevétele,
hogy a körzeti megbízott részt vehet az iskola életében, valamint az is megoldható lenne, hogy
egy pszichológust alkalmazzanak közösen a társulással.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2011. évi éves átfogó értékelését az
előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

5. Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2011. évi munkájáról szóló
beszámolóra
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézmények 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 28.
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6. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki
elfogadására

Község

Önkormányzat

2012.

évi

közbeszerzési

tervének

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: Mint az, az előterjesztésből kitűnik, a közbeszerzési terv nemleges.
Amennyiben évközben olyan változás történik, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni
bármilyen beszerzés, szolgáltatás miatt, a közbeszerzési tervet majd módosítani kell. A
nemleges tartalmú közbeszerzési tervet is el kell fogadnia a testületnek.
Kovács Miklós képviselő: A közmunkaprogrammal kapcsolatban Biharkeresztesen fogják a
közbeszerzést lefolytatni?
Árgyelán Andrea jegyző: A program megvalósítása Biharkeresztes gesztorságával történik, az
eszközöket is Biharkeresztes fogja beszerezni. A nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésével
kapcsolatban éppen tárgyalásban vannak a közbeszerzést lebonyolító vállalkozással.
Álláspontot kérnek tőle arra vonatkozóan, hogy szükséges-e közbeszerzést lebonyolítani vagy
sem az adott eszközökre, hisz különböző kategóriájú termékekről van szó. Ha közbeszerzést
kell lefolytatni, akkor egy gyorsított közbeszerzést fog kiírni a testület. Ha nem szükséges a
közbeszerzés, akkor három árajánlat bekérésével fognak dönteni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. március 7.
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Melléklet a 24/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozathoz:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Intézmény: Nagykereki Község Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
I.
1. Tervezett közbeszerzés:
Tárgya

Típusa

Becsült értéke

Eljárás típusa

2. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás,
bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):
Forrás

Mérték
%
%
%

3. A tervezett közbeszerzési eljárást lebonyolító Közbeszerző (polgármesteri hivatal v. külső szerv):
Név

Cím

4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem

5. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
……………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
….
Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Árgyelán Andrea

Zilai Károly

jegyző

polgármester

2012. február 28.

2012. február 28.
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7. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzata Nappali Szociális Ellátó, Étkeztető
Intézmény megszüntető okiratának elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Annyi tájékoztatást szeretne kapni, hogy a vállalkozásban
működtetett konyha milyen költségekkel jár?
Árgyelán Andrea jegyző: Most az intézményi forma kerül megszüntetésre, hisz intézményként
már rég nem funkcionált. Szakfeladaton továbbra is működni fog a községi konyha, hisz a
tízórai előállítása itt történik. Tehát továbbra is működni fog, csak nem intézményi formában.
A képviselő-testület tudja, hogy a vállalkozó szerződés szerint mennyiért biztosítja az iskolai,
óvodai ebédet, és a felnőtt étkeztetést. Folyamatosan kérik a visszajelzéseket a szolgáltatást
igénybe vevőktől, hogy vannak-e problémák a minőséggel, mennyiséggel. Volt egy-két család,
illetve idős ember aki jelezte, hogy vagy a mennyiség, vagy a minőség számukra nem
elfogadható, ezt jelezték a vállalkozó felé. A vállalkozó kiküldte a saját dolgozóit az iskolába,
óvodába, illetve az idősekhez is, akik felmérték mik azok a problémák, amiket orvosolni kell.
Ezt követően negatív visszajelzések nem érkeztek. Abban a pillanatban, ahogy panasz érkezik,
azonnal jelzéssel élnek, hisz a szerződésnek az egyik része az, hogy amennyiben hosszú távon
nem megfelelő minőségre, illetve mennyiségre panaszkodnak, akkor egyértelműen a szerződés
egyoldalúan felbontásra kerül. A vállalkozó elkezdi a konyha belső részének átalakítását
melegítő konyhaként történő működtetésre, hogy az, az ÁNTSZ előírásainak megfeleljen. Több
jegyzőkönyv is van arról, hogy jelenlegi állapotában főzőkonyhaként nem működhet a konyha.
Elő volt írva a teljes padozatnak az újraburkolása, a falak felcsempézése, különböző tároló
helyiségeknek a kialakítása. Ezeknek a költsége kb. 4-4,2 millió forint.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, szavazzanak elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (1), (6)-(7) bekezdésében biztosított jogkörében a
Nappali Szociális Ellátó, Étkeztető Intézmény Nagykereki elnevezésű költségvetési szervet
2012. március 1. napjával – jogutód nélkül – megszünteti.
A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése
alapján a költségvetési szerv megszüntető okiratát a következők szerint fogadja el:
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

A megszüntetett költségvetési szerv neve:

Nappali Szociális Ellátó, Étkeztető
Intézmény Nagykereki

A megszüntetett költségvetési szerv székhelye:

Nagykereki, Kossuth u. 24.

A megszüntetett költségvetési szerv telephelye:

Nagykereki, Rákóczi u. 2.

A megszüntetett költségvetési szerv működési köre: Nagykereki illetékességi területe
A megszüntetett költségvetési szerv irányító szerve: Nagykereki Község Képviselő Testülete
4127 Nagykereki Kossuth u. 22.
Az megszüntetett költségvetési szerv
alapításának ideje:
A megszüntetett költségvetési szerv
fenntartójának neve, címe:

1994.01.17.

Nagykereki Község Önkormányzata
4127 Nagykereki Kossuth u 22.

A megszüntetett költségvetési szerv:
- Szt. szerinti típusa:

Alapellátást nyújtó többfunkciós intézmény

- szakágazat:

889900 Máshova nem sorolható egyéb
szociális ellátás bentlakás nélkül

- ellátandó alaptevékenysége:

889921

Szociális étkeztetés

562912

Óvodai intézményi közétkeztetés

562913

Iskolai intézményi közétkeztetés

562917

Munkahelyi vendéglátás

889922

Házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

Az megszüntetett intézmény Szt. szerinti közfeladata:
-

szociális étkeztetés
iskolai oktatásban részesülő fiatalok oktatási intézményen
belüli meleg étkeztetése
óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen
belüli meleg étkeztetése
az intézmény kizárólag alaptevékenységet lát el
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A megszüntetett költségvetési
szerv megszüntető szervének
neve, székhelye:

Nagykereki Község Önkormányzata
4127 Nagykereki Kossuth u 22.

A megszüntetés időpontja:

2012. március 1.

A megszűnés módja:

Jogutód nélküli megszűnés

A megszüntetés oka:

A közfeladatokhoz biztosított normatív állami
támogatás nem fedezi a közfeladat finanszírozását,
ezért azt a fenntartó önkormányzat egészíti ki. Az
önkormányzati támogatás összegét a fenntartó a
költségvetési gazdálkodás nehézségei miatt a
továbbiakban nem biztosítja. A közfeladat ellátást
más módon biztosítja.

A megszüntetett költségvetési
szerv által ellátott közfeladat
jövőbeni ellátása:

A megszüntető okirat száma:
Rendelkezés vagyoni jogok és
kötelezettségekről:

Rendelkezés munkajogi kérdésekről:

A megszüntetett költségvetési szerv közfeladatait
Nagykereki Község Önkormányzata saját maga,
valamint a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása útján látja el.
25/2012. (II. 28.)
A költségvetési szerv jogutódja – az
államháztartás működési rendjéről szóló 96. § (3)
bekezdése alapján - a vagyoni jogok és
kötelezettségek tekintetében az alapító szerv. Az
intézmény által használt vagyonra és a vagyon
feletti rendelkezés jogára az alapító (megszüntető)
szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet az irányadó.
A megszüntetett költségvetési szerv által
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a
költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése
időpontjával
megszűnik.
Részükre
a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni
a
megszüntetett
szervnél
foglalkoztatott
közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását, illetve
jogviszonyuk megszűnését illetően. A fizetendő
végkielégítések összegét az Önkormányzat
biztosítja.

11

Záradék:

A költségvetési szerv megszüntetéséről a
Biharkeresztes
székhelyű
Ártánd,
Bojt,
Nagykereki, Told Körjegyzőség Jegyzője értesíti a
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei
Igazgatóságát a törléséhez szükséges intézkedések
megtételével.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. március 7.

8. Napirendi pont
Előterjesztés 2011. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata a 2011. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. március 1.

9. Napirendi pont
Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásáról
Zilai Károly polgármester: Dr. Turzo Ildikó Cleopatra pályázó kérésének megfelelően, zárt ülés
tartását rendeli el.
A képviselő-testület 8 óra 30 perckor zárt ülésen folytatta munkáját.
Zilai Károly polgármester: Ismételten megnyitja a nyilvános testületi ülést.
10. Napirendi pont
Különfélék
Árgyelán Andrea jegyző: 2012. január 1-től szétvált egymástól az önkormányzat, hivatal,
intézmények, és a roma nemzetiségi önkormányzat. Ezért a korábban megnyitott, ilyen irányú
bankszámlaszerződéseket, illetve bankszámlákat meg kell szüntetnie a képviselő-testületnek.
Három bankszámlaszámról van szó: a 60600266-11078139 számú önkormányzati
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pénzforgalmi, a 60600266-10000939 számú önkormányzati letéti, valamint 6060026611078146 számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat számlaszámokat kell megszüntetni.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az elhangzott határozati
javaslat elfogadását. Kéri, szavazzanak egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet Nagykereki
Kirendeltségénél vezetett:
- 60600266-11078139 számú önkormányzati pénzforgalmi számlaszámát,
- 60600266-10000939 számú önkormányzati letéti számlaszámát,
- 60600266-11078146
megszüntetni.
Felelős:
Határidő:

Cigány

Kisebbségi

Önkormányzat

számlaszámát

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 49
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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