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kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
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meghatározása
Egyetértés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
Bocskai István tagiskola tagintézmény-vezetői feladatainak
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én –
csütörtök – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Kovács Miklós
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István
Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Balogh Zsigmond telefonon jelezte késését az
ülésről. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt 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 az államháztartáson
önkormányzati rendeletről

kívüli

forrás

átadásáról-átvételéről

szóló

4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe adásáról
és az azzal összefüggő feladatokról
6. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi
megállapodás felülvizsgálatáról

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

7. Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István
Tagiskola élére történő tagintézmény-vezetői kinevezésre
9. 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 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 az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati rendeletről
4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe
adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
6. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
7. Előterjesztés a 2014.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István
Tagiskola élére történő tagintézmény-vezetői kinevezésre
9. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
50/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 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 Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly
Határidő:
2014. november 30.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
51/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly
2014. november 30.

3. Napirendi pont
Előterjesztés az államháztartáson
önkormányzati rendeletről

kívüli

forrás

átadásáról-átvételéről

szóló

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak elfogadják-e az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) és a 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1)
bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és az
önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
II. Értelmező rendelkezés
2. §
Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek, az
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek részére átadott, illetve tőlük átvett pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
III. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
3. §
(1) Nagykereki Községi Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében jóváhagyott
költségvetési előirányzatának terhére, az ott meghatározott feltételekkel, támogatást nyújthat.
(2) Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában
támogatás kerül megállapításra,
b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.
(3) A támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
(4) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el.
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(5) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell:
a) támogatott nevét,címét,székhelyét,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(6)A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás
formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
4. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni, melyet a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult megkötni.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés (határozat) számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) az elszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem
adhatja.
(4) Az elszámolást a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája végzi és
igazolja a szakmai megfelelőségét.
(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
(6) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló
határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt
összegben 30 napon belül visszafizetni.
IV. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
5.§
(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a
polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan
tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy
ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával
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kapcsolatos költségeket, az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadások lehetőségét és
egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt
kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
V. Záró rendelkezés
6. §
Jelen rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. november 28. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
4. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak elfogadják-e Nagykereki Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X.
04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
Nagykereki Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.
(X. 04.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37. § (8) bekezdése a
következő g), h) és i) ponttokkal egészül ki:
g) „ A képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi
ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben
jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául
szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor a képviselő által tett és
a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó
nyilatkozatát, amelyet az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni, az Ügyrendi
Bizottsághoz nyújtja be.
h) Ha a képviselő a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott testületi ülésről,
vagy a bizottság éves munkatervében meghatározott bizottsági ülésről két alkalommal
indokolatlanul távol marad, és távolmaradását előzetesen és hitelt érdemlően nem menti ki, a
képviselő a soron következő havi tiszteletdíjának 50 %-ra jogosult. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapításra kerül.
i) A képviselő-testületi, bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás tényét a
polgármester vagy az ülés vezetője, bizottsági ülésről történő indokolatlan távolmaradás esetén
a bizottság elnöke vagy az ülés vezetője állapítja meg.”

2. §
A Rendelet 40.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16. Az Ügyrendi Bizottság feladati, működésének szabályai
40.§
„Az SzMSz a bizottság feladat- és hatásköreit az alábbiakban határozza meg:
Ügyrendi Bizottság:
-

-

-

kivizsgálja és döntésre előkészíti az önkormányzati képviselők és
összeférhetetlenségének megállapításra irányuló kezdeményezéseket;
javaslatot tesz az SzMSz módosítására, kiegészítésére, felülvizsgálatára;
döntésre előkészíti a közterületek elnevezésére, az elnevezések megváltozatására
vonatkozó előterjesztéseket,
döntésre előkészíti a jegyzővel együttműködve a törvényességi észrevételek alapján
készülő előterjesztéseket,

jogilag előzetesen véleményezi a költségvetési intézmények alapítását,
megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való
önkormányzati részvételt, a képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházására vonatkozó javaslatot, valamint azon a képviselő-testület által
kötendő szerződéseket, megállapodásokat, amelyek véleményezésével a
képviselő-testület külön megbízza,
dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben,
gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,
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az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása keretében kiadja a polgármester
éves szabadságát a polgármester által, a bizottság részére február 15-ig
benyújtott éves szabadságolási ütemterv alapján, lehetőleg annak
figyelembe vételével.
Az Ügyrendi Bizottság kivizsgálja:
a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentéseket,
az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést.
Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés
kivizsgálását követően amennyiben szükséges, az összeférhetetlenségről
szóló képviselő-testületi döntés előterjesztése.
Az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó
nyilatkozat fogadása.
A méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés
kivizsgálását követően amennyiben szükséges, a méltatlanságról szóló
képviselő-testületi döntés előterjesztése.
A köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló
igazolás fogadása.

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván
és ellenőrzi.
A bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség megnyíltától számított, legkésőbb 5. napig a nyilatkozat tételre
kötelezetteknek a szükséges példányban átadja az erre szolgáló formanyomtatványt és a
hatályos jogszabályok alapján készített útmutatót, majd azokat kitöltve a határidők
betartása mellett a képviselőktől bekéri. A vagyonnyilatkozat az erről szóló jogszabály
alapján a 8. napon vissza kell adni.
A bizottság a vagyonnyilatkozatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában a jegyző által kijelölt páncélszekrényben tárolja.
A nyilatkozatot tartalmazó, a kötelezett által lezárt és a lezáráson általa aláírt borítékon
fel kell tüntetni a kötelezett nevét, valamint a benyújtás bizottsági elnök által igazolt
időpontját. A kötelezett részére az átvételről elismervényt kell kiadni.
A bizottság az általa kezelt vagyonnyilatkozatokról igazolást állít ki, amelynek
adattartalma:
a) benyújtó neve, minősége (képviselő, bizottság tagja);
b) benyújtás időpontja;
c) benyújtott vagyonnyilatkozatok száma (saját és hozzátartozói).
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárás
során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság felhívására a képviselő köteles saját,
illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító
adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás dokumentumait a nyilatkozathoz csatolva, azzal
együtt kell tárolni.
A bizottságok működésük részletes belső szabályait maguk állapítják meg. A zárt ülés
tartására, a titkos szavazásra, a határozatképességre, a határozathozatalra, a nyílt ülésre, a
nyílt szavazásra, illetve a döntés hozatalból való kizárásra vonatkozó szabályok a
bizottságokra is értelemszerűen irányadók. A kizárásról a bizottsági tag esetén a bizottság
dönt. A bizottság elnökének kizárásáról a polgármester dönt.
A bizottságok ügyrendjének írásba foglalásáért és annak a képviselő-testülethez történő
bemutatásáért a bizottságok elnökei felelősek.
A bizottság feladatkörének
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előzetesen véleményezik, előkészítik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket
és ellenőrzik a testületi döntések végrehajtását.
A képviselő-testület munkatervében megjelöli azon előterjesztéseket, melyekhez
bizottsági véleményt is be kell terjeszteni. A bizottsági vélemények előterjesztéséről a
bizottság elnöke gondoskodik.
A bizottságok elnökét és tagjait a képviselő-testület választja.
Bármely képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén.
A bizottság üléseit a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartja, de a
bizottság az üléstervében meghatározott rendszerességgel ülésezik.
A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök távolléte esetén a bizottság
ülését az elnök által megbízott személy hívja össze és vezeti.
A bizottsági ülést össze kell hívni:
- a képviselő-testület döntése alapján,
- a polgármester indítványára,
- legalább 2 bizottsági tag indítványára.

Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó- ügy
megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.
A bizottság ülésén tanácskozási joggal a tevékenységi körükben az önszerveződő
közösségek képviselői is részt vehetnek. Meghívásukról a bizottság elnöke gondoskodik.
A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket és a döntéssel
kapcsolatos ellenvéleményt is.”
3.

§

A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés kerül:
„43.§
1.) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
2.) A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő - testület gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat az Ügyrendi Bizottság gyakorolja.”
4. §
Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. november 28. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésbe adásáról és az
azzal összefüggő feladatokról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti I. határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
52/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti II. határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően hozzájárul a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű
részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt.
által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Nagykereki Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési
szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza Zilai Károly polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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53/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Nagykereki
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérletiüzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza Zilai Károly polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti III. határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zilai Károly
polgármestert, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan
folytasson tárgyalásokat a Debreceni Vízmű Zrt-vel, valamint a Tiszamenti Regionális Vízmű
Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zilai Károly
polgármestert, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására
vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a Debreceni Vízmű Zrt-vel, valamint a
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközművek üzemeltetése tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

6. Napirendi pont
Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
12

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Nagykereki Községi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan
tartalommal hatályában fenntartja.
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.
55/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Nagykereki Községi
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

7. Napirendi pont
Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást 2014.
december hó 11. napján 9 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
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.
56/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatást
2014. december hó 11. napján 9 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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8. Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskola
élére történő tagintézmény-vezetői kinevezésre
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Támogatja Pásztorné Szabó Gizella kinevezését, de elvárja, hogy az
intézmény vezetője törekedjen az iskolában a rend betartatására, az oktatás színvonalának
emelésére, gondoskodjanak a gyermekek felügyeletéről a szünetekben. Tegyen lépéseket az
elvándorolt gyermekek visszahozása érdekében.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztorné Szabó Gizella 4110
Biharkeresztes, Árpád u. 21. szám alatti lakosnak, a Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola Bocskai István Tagiskola tagintézmény-vezetői feladatainak ellátására történő
kinevezésével egyetért.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
Zilai Károly polgármester: Mivel további észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az elhangzott észrevételekkel kiegészített, alábbi módosított határozati
javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztorné Szabó Gizella 4110
Biharkeresztes, Árpád u. 21. szám alatti lakosnak, a Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskola Bocskai István Tagiskola tagintézmény-vezetői feladatainak ellátására történő
kinevezését az alábbi javaslatok figyelembevételével támogatja.
- Az oktatás színvonalának emelése.
- Az intézményi rend fenntartása.
- Az óraközi szünetekben gondoskodjon a tanulók felügyeletéről.
- A más településre átiratkozott gyerekek szüleit keresse fel annak érdekében, hogy a
lakóhelyük szerinti iskolába járjanak.
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.
57/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztorné Szabó Gizella 4110
Biharkeresztes, Árpád u. 21. szám alatti lakosnak, a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola Bocskai István Tagiskola tagintézmény-vezetői feladatainak ellátására
történő kinevezését az alábbi javaslatok figyelembevételével támogatja.
- Az oktatás színvonalának emelése.
- Az intézményi rend fenntartása.
- Az óraközi szünetekben gondoskodjon a tanulók felügyeletéről.
- A más településre átiratkozott gyerekek szüleit keresse fel annak érdekében, hogy a
lakóhelyük szerinti iskolába járjanak.
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Felelős:
Határidő:
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(Balogh Zsigmond a testületi ülésre megérkezett. )
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
nyilvános ülést bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
K.m.f.
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polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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