NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. december 13-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
117/2012. (XII. 13.) sz.
önkormányzati határozat
118/2012. (XII. 13.) sz.
önkormányzati határozat
119/2012. (XII. 13.) sz.
önkormányzati határozat

a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötése
Önkormányzati adósságkonszolidáció igénybevétele

J4

Szőllősi Rudolf egyéni vállalkozó számára mozgóbolti hentesáru
értékeséhez hozzájárulás
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Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án –
csütörtök – du. 13.30 órai kezdettel a Bocskai Várkastély színháztermében megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

megbízott jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné
Czeglédi Levente Vince

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodáshoz
2. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodáshoz
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, annak tartalmát mindenki
megismerhette. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Zilai Károly polgármester: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, módosító javaslat
nem merült fel, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes
tankerületi igazgató és a Nagykereki Község Önkormányzata képviseletére jogosult,
Nagykereki
Község
Önkormányzat Polgármestere által kötendő, a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2012. december 13. a jóváhagyásra
2012. december 13. a megállapodás aláírására

2. Napirendi pont
K/1. Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidáció igénybevételéhez
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel, módosító javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, módosító javaslat nem merült fel, kéri,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
118/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:
1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon

3

adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3. A képviselő- testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
d.) A polgármester, valamint a jegyző felhatalmazását az önkormányzati
adatszolgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére,
megállapodás megkötésére.
5. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során
a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. december 13.

K/2.
Szóbeli előterjesztés Szőllősi Rudolf mozgó húsbolt üzemeltetésének engedélyezésére
Zilai Károly polgármester: Szőllősi Rudolf derecskei lakos egyéni vállalkozó, szeretne mozgó
húsboltosként hentesárut értékesíteni a településen. A hűtőkocsi üzemeltetéséhez szüksége
lenne villanyáramra, ezért szeretné javasolni, hogy a régi általános iskola udvarán
engedélyezzék az árusítást, amennyiben megkapja Nagykereki településre vonatkozóan a
szakhatósági engedélyét. Szombatonként szeretne a településen hentesárut értékesíteni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, módosító javaslat nem merült fel, kéri,
szavazzanak, egyetértenek-e a mozgó húsbolt üzemeltetésének engedélyezésével?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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119/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőllősi Rudolf (4130
Derecske Szegfű u. 24. szám) egyéni vállalkozó számára, a szükséges szakhatósági
engedély megszerzését és bemutatását követően engedélyezi, hogy a Nagykereki
Kossuth u. 6. szám alatt (régi iskola udvara) a FIAT DUCATO típusú LUA-577 frsz.ú
gépjárműben, mint mozgóbolti forgalmazó helyen hentesárut értékesítsen.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. december 31.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 13 óra 50
perckor bezárta.

Kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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