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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án – hétfő
– de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Árgyelán Andrea

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol:
Czeglédi Levente Vince

képviselő

Az ülésről igazolatlanul távol:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Megyesi Károly
Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 4 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 5 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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
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4. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 19/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
5. Előterjesztés
Bojt
és
Térsége
megállapodásának módosításához

Ivóvízminőség-javító

Társulás

társulási

6. Előterjesztés „Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása” tárgyú KEOP7.1.0./11-2011-0064 azonosítószámú projekt megvalósításához biztosított saját forrás
vállalásáról
7. 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:
Nappali Szociális Ellátó, Étkeztető Intézmény március 1-jével megszüntetésre került.
Önkormányzatuk az Országos Alapellátási Intézet praxisprogramjához csatlakozott.
A pályázat az 1 fő körzeti ápoló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történő
alkalmazására meghirdetésre került.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Árgyelán Andrea jegyző: Annyi kiegészítése lenne a körzeti ápolónői pályázattal kapcsolatban,
hogy a KSZK honlapján nem tudták megjelentetni a pályázatot, mivel az a határidőkbe nem
fért bele. A közalkalmazotti törvény jogszabályhelye (20/A (b)) megengedi, azt, hogy
amennyiben sürgősen kell, hogy betöltésre kerüljön az álláshely, akkor ezen a honlapon nem
fontos megjelentetni. A pályázat a Nagykereki község honlapján és Biharkeresztes honlapján is
rajta van, illetve a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblán is kifüggesztésre került.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak,
elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2012. (IV. 02.) 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.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. április 2.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: A község jelenlegi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint
tájékoztatja a testületet:
A költségvetési elszámolási számla egyenlege 2012. március 29-én:
0 Ft
Az állami támogatás összege március hónapban
4.953.016 Ft
Az „Egyes jövedelempótlókra” leutalt összeg:
4.179.459 Ft
A március havi munkabér összege:
646.340 Ft
A szociális ellátások március hónapban:
4.499.130 Ft
Szállítói tartozás 2012. március 29-én:
986.450 Ft
A Körjegyzőség és a Társulások felé a hozzájárulás 2012. március 31-ig át lett utalva.
Igénybevett likviditási hitel:
7.176.041 Ft
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e
tájékoztatót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő–testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. április 02.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 2/2007. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A rendelet módosítását az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: A tavaly decemberben elfogadott önkormányzati rendelet, mely
alapján áremelkedés következett be a hulladékelszállítási közszolgáltatásnál, most hatályon
kívül lesz helyezve. Az előterjesztésben szerepel, hogy 2011. december 30-án kihirdetésre
került egy törvénymódosítás, mely alapján 2012-ben nem lehet magasabb a hulladékszállítás
díja, mint az 2011-ben volt. Már van egy újabb javaslat az országgyűlés előtt, amely
gyakorlatilag ezt az egészet fölül fogja írni, ugyanis a javaslat arról szól, hogy 650-Ft-nál nem
lehet több az egyszeri ürítésnek a díja. Amennyiben elfogadják ezt a törvényjavaslatot,
vélelmezi, hogy azt az összeget, amely tavaly decemberben elfogadásra került, újra elő fogja
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terjeszteni a Hulladékgazdálkodási Kft. egy díjkalkulációval és ezt ismételten el kell majd
fogadnia a képviselő-testületnek. Ez egy átmeneti időszak, ez az egy negyedév még a 2011-es
díjakkal kerül kiszámlázásra.
Kovács Miklós képviselő: Az egészet végig kellene gondolnia a hulladékkezelési társulásnak,
hisz sokan nem veszik igénybe a szolgáltatást, igazságosan kellene számlázni. A valóban
elvégzett szolgáltatást kellene kifizetni.
Dávid Andrásné képviselő: Furcsa, hogy 2012. január 1-re vonatkozóan 2011. december 30-án
kerül kihirdetésre egy törvény.
Árgyelán Andrea jegyző: A Kormányhivatal is felhívta rá a figyelmet, hogy visszamenőlegesen
hatályon kívül kell helyezni a rendeletet, így legalább nem következik be a díjemelés. De ez
rövid időn belül változni fog. A törvénytervezet alapján igazságosabbá akarják tenni a
díjfizetést, hisz egy idős néni nem termel 1 kg szemetet egész hónapban, és ugyanannyit fizet,
mint akiknek tele van a hulladékgyűjtő edényzete, ez országos probléma.
Most jelentkezik az a probléma is, hogy a Hulladékgazdálkodási Kft. a be nem fizetett
szolgáltatási díjakat kiadta külső behajtó cégeknek, ezeknek a próbálkozásoknak a 90%-a
eredménytelen lett 2007-től napjainkig, most pedig átadták az önkormányzatoknak, hogy a
tartozásokat adók módjára szedjék be. Az önkormányzatoknak a végrehajtást kötelessége
elvégezni. 40.000.-Ft-os hátralékok halmozódtak fel olyan embereknél, akik csak szociális
segélyben részesülnek. Segélyből egyelőre nem lehet letiltani. A Hulladékgazdálkodási Kft-nél
vannak aktív szolgáltatást igénybe vevők, akiknél kint van, átvették a hulladéktároló edényt, és
vannak a passzívak, akiknél nincs kint az edényzet, de számukra ugyanúgy számlázzák a
kötelező közszolgáltatást.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti rendelet elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (IV.03.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
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A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007.
(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
A rendelet - visszamenő hatállyal - 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Zilai Károly sk.

Árgyelán Andrea sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. április 3. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
Melléklet az 5/2012. (IV.02.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2007. (II.12.) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja
(hulladékszállítási díj)
Rendszeresített

Ürítési gyakoriság szerinti díj

Gyűjtőtartály mérete (liter)

(Ft/db/ürítés)

120

297

240

594

1100

2724

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 155 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.
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4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

4. Napirendi pont
Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 19/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: Annyi kiegészítése lenne, hogy ennél a napirendi pontnál is év
végével került elfogadásra egy törvény, mely azt szabályozza, hogy az önkormányzatoknak a
vízdíjakkal kapcsolatban nincs ár megállapítási jogköre, rendeletében nem határozhatja meg a
víznek, illetve a szennyvíznek a díját. Ez egy átmeneti időszak, 2012-ben ez a szolgáltatónak a
joga, 2013-tól már a Magyar Energiahivatalnak lesz a jogköre, aki országosan fogja
megállapítani a vízdíjakat, sem a szolgáltató, sem az önkormányzat nem szólhat majd bele.
Ebben az évben maximum 4,2 %-ig emelhet a szolgáltató, de ez, mint mondta, csak erre az
évre érvényes. 2013-tól az Energia Hivatalnak fogják megküldeni a javaslataikat a szolgáltatók
a díjakkal kapcsolatban, a Hivatal fogja a javaslat alapján településenként meghatározni a
díjakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (IV.03.) önkormányzati rendelete
a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
szóló 19/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
és a 11. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
következőket rendeli el:
1. §

A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 19/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) hatályát veszti.

2. §

A rendelet - visszamenő hatállyal - 2012. január 1. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. április 3. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
5. Napirendi pont
Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának
módosításához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné képviselő: A testület a decemberi ülésén már elfogadta azt, hogy a pályázathoz
biztosítja az önerőt.
Árgyelán Andrea jegyző: Igen, döntöttek az önerő biztosításáról, az a 2012 évi önkormányzati
költségvetésbe betervezésre került, most pedig konkrétan dönteni kell arról, hogy önerőként
biztosítani fogja. Ehhez elsőnek a társulási megállapodást kell módosítani, mely azt mutatja,
hogy a társulásban lévő négy település között lakosságszám arányosan hogyan fog megoszlani
a beruházás költsége és az önerő. A következő testületi döntés pedig arról fog szólni, hogy a
BM önerő alapból ezt az összeget 100%-ban meg lehet pályázni. Tehát a teljes beruházás egy
85%-os KEOP támogatással és egy 15%-os önerővel - mely BM önerővel kiváltható- egy
100%-ban támogatott beruházásként fog megvalósulni.
Kovács Miklós képviselő: Amennyiben sikerül megnyerni.
Árgyelán Andrea jegyző: Ezek azok a projektek, amelyeket kiemelten kezelnek.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító
Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A társulási megállapodás kiegészül az 5. melléklettel, melynek tartalma a következő:
A beruházási költségek megosztása
Az előkészítési szakasz költsége az ellátandó lakosságszám arányában kerül megosztásra
Település
Bojt
Nagykereki

Lakosságszám
(fő)
498
1 320

Beruházási költség
3 027 387 Ft
8 024 401 Ft

Önkormányzati önerő
454 108 Ft
1 203 660 Ft
8

Körösszakál
Nyírmártonfalva

842
2 094

5 118 595 Ft
12 729 617 Ft

767 789 Ft
1 909 443 Ft

A megvalósítási szakasz költsége az egyes településeken ténylegesen megvalósuló műszaki
tartalom alapján kerül felosztásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal módosított egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

6. Napirendi pont
Előterjesztés „Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása” tárgyú KEOP-7.1.0./112011-0064 azonosítószámú projekt megvalósításához biztosított saját forrás vállalásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Az előterjesztésben szerepel a közfoglalkoztatás is önerőként, ez a
meglévő létszám, vagy új foglalkoztatás lesz?
Árgyelán Andrea jegyző: Ez a közfoglalkoztatás külön, célzottan erre a feladatra jelent
közfoglalkoztatást, ha majd a beruházás a kivitelezés szakaszához ér. Most már minden egyes
ilyen jellegű projektnek eleme, hogy be kell vonni közfoglalkoztatást is a megvalósításába.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a
támogatásban részesült Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás által benyújtott
„Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása című KEOP-7.1.0/11-2011-0064
azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás Nagykereki Község
Önkormányzatára eső 1 203 660 forint összegét a 2012. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Kijelenti továbbá, hogy a tényleges finanszírozás a projekthez igényelhető KEOP
támogatás előleg és a lehívott EU Önerőalap támogatás forrásként való felhasználása
mellett valósul meg.
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 01.) BM. rendelet 3.
melléklet B) pontja szerinti költség 0 Ft, így fedezete biztosított.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a tervezett
fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele az alábbiak szerint
alakul:
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1. Összes társulási önerő
Nagykereki Község önkormányzati
önerő
2.KEOP támogatás
3.Összes költség
Felelős:
Határidő:

2012
4 335 000
1 203 660

Összesen
4 335 000
1 203 660

24 565 000
28 900 000

24 565 000
28 900 000

Zilai Károly polgármester
folyamatos

7. Különfélék
7. 1 Napirendi pont
Előterjesztés „Összefogás a jövőért” - A Berettyóújfaluban és a környező településeken
mélyszegénységben élők integrációjáért elnevezésű programhoz való csatlakozásról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné képviselő: Ennek a lehetőségnek csak örülni lehet és támogatni.
Kovács Miklós képviselő: Valamilyen konkrétumokat hallhatnának a programról?
Zilai Károly polgármester: A pályázat oktatásról fog szólni. Ez egy elég régen benyújtott
pályázat. Nagykerekinek is csak azért van lehetősége a csatlakozáshoz, mert Hencida
Önkormányzat Képviselő-testülete visszalépett a programból, és a mi településünknek
ajánlották fel a csatlakozást. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy az itt élőknek
segítsenek.
Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati határozat:
1. Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy – az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet
hozzájárulása esetén - az önkormányzat akcióterület településeként csatlakozzon a
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ által
elnyert TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 számú
”Összefogás a jövőért” - A
Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők
integrációjáért” elnevezésű pályázat megvalósításához.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat partnerségi
együttműködést vállaljon a projekt megvalósításában, felhatalmazza a polgármestert az
együttműködés lehetséges területeinek egyeztetésére, illetve a megállapodás aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

7.2 Napirendi pont
Előterjesztés a Nagykereki
elfogadásához

Polgárőrséggel

kötendő

együttműködési

megállapodás

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Annyi kiegészítése lenne,
hogy a Polgárőr Parancsnokkal is egyeztetett, az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként
Nagy Károlyt szeretné javasolni, amennyiben vállalja ezt a feladatot. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Nagy Károly képviselő: Köszöni a megtiszteltetést, vállalja a feladatot. Eddig is igyekeztek
összedolgozni.
Árgyelán Andrea jegyző: A megállapodás II.5.h) pontjában kellene rendelkezni, hogy az
Önkormányzat mekkora összeggel támogatja az egyesületet. A költségvetésben erre a célra
100.000.-Ft-ot különítettek el, ebben a pontban ezt kellene nevesíteni.
Zilai Károly polgármester: A költségvetés elfogadásakor döntöttek a 100.000.-Ft-os
támogatásról, akkor be lett tervezve. Ezzel a 100.000.-Ft-tal egészítik az 5.h) pontot.
Kovács Miklós képviselő: A Polgárőrség egy teljesen külön, függetlenül működő civil
szervezet, a munkájukat önként, jó szándékkal végzik. Szükség van a munkájukra, hisz egyre
több probléma merül fel a településen.
Zilai Károly polgármester: Úgy gondolja a polgármestersége óta minden tőle telhető segítséget
megadott, és meg is kaptak a munkájuk végzéséhez. Az anyagi támogatásban sajnos korlátozott
az önkormányzat lehetősége, de az eddig megállapított támogatásokat határidőben és
maradéktalanul kifizették. Mivel további észrevétel nem merült fel, javasolja az elhangzott
kiegészítéssekkel a határozati javaslat elfogadását. Kéri a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal együttműködési megállapodást köt a Nagykereki Polgárőrséggel.
Az Együttműködési megállapodás az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
II.5.h) pont: Az Önkormányzat a Polgárőrséget 2012. évben 100.000.-Ft, azaz
Egyszázezer forint összeggel támogatja.
- III.6. a) Az önkormányzat részéről: Nagy Károly
Telefon: 06-54/420-802
E-mail: nagykereki.hivatal@gmail.com
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. április 10.

7.3. Napirendi pont
Bihari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóújfalui székhelyén történő létszámcsökkentés
Árgyelán Andrea jegyző: A Bihari Kistérségi Iroda határozati javaslatot küldött az
önkormányzatoknak, mely arról szól, hogy a Bihari Szociális Szolgáltató Központ
Berettyóújfalui székhelyén létszámleépítés volt. 2,5 státusz, egy fő karbantartói álláshely, egy
mentálhigiénés álláshely és egy 4 órában foglalkoztatott jogász álláshely megszüntetésre kerül.
A létszámcsökkentéshez szükséges az, hogy minden egyes tag település hozzon egy döntést
arról, hogy ők sem tudják az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a
tervezett új álláshelyeken ezeket az alkalmazottakat foglalkoztatni.
Árgyelán Andrea jegyző ismerteti a határozati javaslatot.
Zilai Károly polgármester: Mivel az elhangzott határozati javaslattal kapcsolatban kérdés nem
merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 9/2012. (II. 27.) számú
BÖTKT Határozatban kimondott a Bihari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóújfalui
székhelyét érintő 2,5 státusz megszüntetésével kapcsolatban kijelenti, hogy a
Nagykereki Község Önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken - a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését 8 óra 29 perckor
bezárta.
kmft.
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Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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