NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. december 11-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendelet:
14/2014.(XII.12.) Önk.
rendelet
15/2014.(XII.12.) Önk.
rendelet
16/2014.(XII.12.) Önk.
rendelet

Nagykereki Község önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályairól
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

B1

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

C5

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

C8

B1
L1

Határozatok:
59/2014. (XII. 11.) sz.
önkormányzati határozat
60/2014. (XII. 11.) sz.
önkormányzati határozat
61/2014. (XII. .11.) sz.
önkormányzati határozat
62/2014. (XII. 11.) sz.
önkormányzati határozat
63/2014. (XII. 11.) sz.
önkormányzati határozat

Biharkeresztesi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2014.
költségvetésének módosítása
Nagykereki Község Képviselő-testülete 2015. évi munkaterve
Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve

évi

A16
Z1
D1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot
azzal a módosítással, hogy 3. napirendi pontként a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított 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 a Biharkeresztesi
költségvetésének módosítására

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

4. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására

költségvetési

6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 8/2013. (V. 02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
7. Előterjesztés Nagykereki Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről

2

8. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére
9. Különfélék
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 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 a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosítására
4. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 8/2013. (V. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés Nagykereki Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről
8. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési
tervére
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:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2014. (XII. 11.) 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. december 11.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
60/2014. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly
2014. december 11.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

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:
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Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Közös

7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
61/2014. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Közös

Zilai Károly polgármester
2014. december 31.

4. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a Nagykereki Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításával:
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzata 1/2014. (II.21) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R.2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
5

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

14 702
14 702

E Ft-tal
E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

157 361 E Ft-ban
161 709 E Ft-ban
4 348 Ft-ban
3 308 E Ft
1 040 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
140 386 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
46179 E Ft Személyi juttatások
8035 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
32738 E Ft Dologi kiadások
49728 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
.........................E Ft Egyéb működési célú kiadások
.........................E Ft Lakosságnak juttatott támogatások
E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.........................E Ft Működési célú pénzmaradvány átadás
.........................E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3 706.E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás
.........................E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.........................E Ft Kamatkiadások
......................... E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások

21 323E FtFelhalmozási költségvetés módosított kiadásai

21 323 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

.........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
……..……….. E Ft

Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
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2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A R. 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
A R. 2.1.,2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1,2.2 számú melléklet lép.
A R. 1.2,1.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2, 1.3 számú melléklete lép.
A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
3. §

(1)
Ez a rendelet 2014. december 13. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. december 12. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
5. Napirendi pont
Előterjesztés a Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e Nagykereki Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelettervezettel:
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Nagykereki Községi Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáé szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nagykereki Községi Önkormányzat, valamint a fenntartásában
működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Nagykereki Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015.
január 1-jétől a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának folyamatosságát Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosított
előirányzatainak szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2015. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2015. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2015. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. december 12.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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6. Napirendi pont
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az Ügyrendi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Kik lesznek jogosultak a támogatásra?
Zilai Károly polgármester: A rendelet alapján a jogosultság odaítéléséről az Ügyrendi Bizottság
fog dönteni. Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításával.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete 2. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontbajában meghatározott feladatkörében
eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
12/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12/A. §
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
(1) Nagykereki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyaga
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek
részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
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a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a
továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A (2) pontban meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2015. február 15. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által
biztosított lakcímre szállítással.
(6) A támogatásra való jogosultságról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága határoz.
(7) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.”
2. §
Ez a rendelet 2014. december 13. 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. december 12. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
7. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel észrevétel, kérdés nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2014. december 11.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2014. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét - a
melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. december 11.

8. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel észrevétel, kérdés nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagykereki Községi
Önkormányzata a pénzkezelési szabályzat rendjének ellenőrzését a 2015. évi belső ellenőrzési
tervében elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2014. december 31.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2014. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagykereki
Községi Önkormányzata a pénzkezelési szabályzat rendjének ellenőrzését a 2015. évi
belső ellenőrzési tervében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. december 31.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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