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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én, csütörtök – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Matolcsi Áron Csabáné
Haraszti István
Kovács Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol volt:
Balogh Zsigmond

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Balogh Zsigmond jelezte, hogy
az ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja. 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. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (III.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés Nagykereki Község középtávú sportkoncepciójához
3. Különfélék

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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2. Előterjesztés Nagykereki Község középtávú sportkoncepciójához
3. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:

1. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottsági ülésre
Tóth István képviselő későn érkezett, így őt szeretné röviden tájékoztatni a bizottsági ülésen
elhangzottakról. Szilágyi Gyula Nagykereki Kossuth u. 58. szám alatti lakos az önkormányzat
tulajdonát képező, Nagykereki 0497 hrsz-u ingatlant szeretné megvásárolni. A ingatlan az
önkormányzat vagyonrendeletében a forgalomképtelen vagyoni körben szerepel, ahhoz, hogy
értékesíteni lehessen, a forgalomképes kategóriába kell áttenni. A rendelet módosítása ezért
vált szükségessé. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Nem kell a Kormányhivatal hozzájárulása az értékesítéshez?
Dr. Juhász Marica Jegyző: Nem kell a Kormányhivatal hozzájárulása.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti rendelet-tervezettel ?
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (VI.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Nagykereki
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) sz. önkormányzati rendelet 33.
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§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagykereki Községi Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 1. és 3. számú melléklete helyébe az alábbi módosítás lép:
A rendelet 1. sz. mellékletben található 215 sorszámú sora áthelyezésre kerül a rendelet 3. sz.
mellékletébe.
„ 215. Nagykereki 0497 hrsz-ú külterület”

2. §

Ez a rendelet 2015. június 5. 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 2015. június 5. napján.

dr. Juhász Marica
jegyző

2. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község középtávú sportkoncepciójához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A képviselőtestület előző ülésén döntött az Egészségház felújítása, Sportpálya felújítása és a Nagy Sándor
utca felújítása céljából pályázatok benyújtásáról. A Sportpálya felújítására kiírt pályázat
benyújtásához elengedhetetlen a település sportkoncepciójának csatolása, illetve minden
sporttal kapcsolatos pályázathoz kötelező elemként van előírva. Egy ilyen koncepciónak az
elkészítése közel 200.000.-Ft-ba kerül, sikerült ingyen megoldani a koncepció elkészítését.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Tóth István képviselő: A koncepcióban nincs konkrétan megnevezve a Nagykereki füves pálya.
Dr. Juhász Marica jegyző: Igen, nincs.
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Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal?
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Község Középtávú
Sportkoncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy sportkoncepcióval kapcsolatos feladatokat koordinálja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 4.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

44/2015. (VI. 04.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Község Középtávú
Sportkoncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy sportkoncepcióval kapcsolatos feladatokat
koordinálja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. június 4.
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Nagykereki Község középtávú sportkoncepciója

Bevezetés
Magyarország Alaptörvénye alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőkre
vonatkozóan a következőket:
XVI. cikk
(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
XX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való
hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének
biztosításával segíti elő.
E jogok érvényesülését szolgálja – többek között – a rendszeres testedzés biztosításának
lehetősége.
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és rekreáció
fontos eszköze.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény a települési önkormányzat feladataként határozza
meg a helyi közszolgáltatások körében a sport támogatását. A céltudatos gondoskodás, a
sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. A
testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában. Az elmúlt időszakban helyi önkormányzati szinten a sport egyre
inkább háttérbe szorult. A sport korábbi nagy mecénásai – az állami vállalatok jelentős része
tönkrement, átalakult, sporttámogató tevékenységük szinte megszűnt. Az új cégek,
letelepedett multinacionális vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a testkultúra anyagi
támogatására, a helyi szponzorok nagy része lefedett, újak bevonása nehéz.
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként
vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi
kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. Az
európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét,
egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom,
csoport, egyén képes.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a határozza meg az önkormányzatok helyi
sportéletével kapcsolatos feladatokat, melyek az alábbiak:
 az önkormányzat megalkotja helyi sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik
annak megvalósításáról
 a sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel
 fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket
 megteremti az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
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Az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója
érvényesüljön:
az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;
az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;
a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;
a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;
a szórakozás és szórakoztatás;
gazdasági vállalkozás;
a sport-turizmus elősegítése.

Óvodai testnevelés
Jelenleg:
Az óvodaudvaron a nevelési tervben meghatározottak szerint folyik sporttevékenység.
Emellett alkalomszerűen sorversenyek kerülnek megrendezésre.
A Szivárvány Óvoda Nevelési Programja alapján az óvónők mindennapos pedagógiai
munkájának része az egészségnevelés. Az óvodapedagógusok rendszeres testmozgáshoz
szokatják a gyerekeket, és azon fáradoznak, hogy kialakítsák bennük a sport, a testnevelés
iránti igényt. A Szivárvány Óvoda jól felszerelt, tágas udvara kiváló lehetőséget biztosít a
sportra, mozgásos játékokra. Nincs tornaterme/tornaszobája az óvodának.
Cél:

A gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, a helyes
testtartás kialakítása, a motorikus képességek fejlesztése, a mozgás- és játékigény
kielégítése. Biztosítani a gyermekek számára a megfelelő játék- és mozgás lehetőséget
tornaterem/tornaszoba kialakításával.

Feladatok:
 Előzetes felmérés alapján biztosítani kell az óvodákban a rendszeres
sporttevékenységekhez, egyéb mozgásokhoz szükséges tárgyi eszközöket.
 Tudatosítani kell már óvodás korban is az úszásoktatás fontosságát.
 Hagyományteremtő rendezvények: játékos sportnapok a családok bevonásával.
 Az óvoda udvarának fejlesztése változatos eszközökkel. Külön figyelmet kell fordítani a balesetmegelőzésre.



A sporttal, az egészségneveléssel kapcsolatos pályázatokon való részvétel

Iskolai testnevelés
Jelenleg:
A testnevelés a közoktatási intézményekben a sok tantárgy közül csak az egyik. Jelentősége
azonban az egészségmegőrzés, a személyiségfejlődés, a testben és lélekben harmonikus,
munkabíró generáció felnövekedése szempontjából az iskolai tantárgyak fölé emeli.
A központi előírások a kerettantervben határozzák meg általában a testnevelés tantárgy céljait
és feladatait. A testnevelés célja, hogy támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, ragadja
meg a koordinációs alapkészségeinek utolsó éveit, fejlessze cselekvési biztonságukat, sportolás
iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák igénybevételével sajátítsák el legalább két
sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Az
egészséggel kapcsolatos feladat a testi fejlődésérés támogatása, higiéniai szokások kialakítása,
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erősítése, az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai változások megelőzése,
ellensúlyozása, megfelelő felkészítés a keringési és légzőszervi megbetegedések megelőzésére,
a károsodások csökkentésére.
Mozgáskultúra fejlesztése terén feladata a mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, az
úszás elsajátítása, a kondicionálás és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni
adottságokhoz igazított fejlesztése, a feladatmegoldáshoz kapcsolódó ismeretek átadása. Ezen
túlmenően a tantárgy feladata tanulási, játék- és sportélmények, valamint teljesítmény, a
kollektív siker örömének nyújtása, s ennek segítésével az értékes személyiségvonások
fejlesztése.
Az iskolai keretek között folyó testnevelés és sporttevékenység két részre osztható:
a.) tanórai testnevelés;
b.) tanórán kívüli sportfoglalkozás;

Községünk oktatási intézményében a tanórai testnevelés és a tanórán kívüli sportfoglalkozás
területén folyó munka jónak mondható.
A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Nagykereki Tagiskolájában a személyi és
tárgyi feltételei biztosítottak.
Cél:

Az iskolai testnevelés és diáksport terén cél a gyerekek jó fizikai erőlétének
mindennapos testmozgáson keresztüli elérése, a testmozgás megszerettetése, az
egészséges életmód fontosságának tudatosítása. Megfelelő korban történő
mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan támogatott és motivált iskolai testnevelés
és diáksport képezheti csak azt a meghatározott alapot, amelyre a sporttevékenység
többi területe, így a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, majd a versenysport és az
élsport épülhet.

Feladatok:
Célként kell megfogalmazni a mindennapos testnevelést. Az iskolai testnevelésnek kiemelt
szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és sport
iránti igényt. A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység
fejlesztésével is növelni kell. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket,
amellyel biztosítható lenne a tanulók fizikai képességeinek és mozgásműveltségének hatékony
fejlesztése. Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésre épülő iskolai
sportkörök révén kielégíthessék mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógus nyújtson
segítséget.

Szabadidősport, diáksport, tömegsport, rekreáció
Jelenleg:
A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából való kiesést, a támogatásra
szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított támogatásokat is. A sportolási
lehetőségek bővítése a kereslet növelése által a kínálat élénkülését is indukálhatja. Ennek
elérése érdekében a község kiemelt célja a kereslet növelésének érdekében a helyi lakosság
aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek egyik eszköze a sportolásra ösztönző
egyesület támogatása, másrészt az egészséges és mozgás gazdag életmód szemléletének és
igényének elterjesztése.
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Cél: Az egészség megőrzése érdekében növelni a lakosság sportaktivitását. Továbbá
rehabilitációs célból a már megromlott egészségi állapotúak bevonása a sportéletbe. Mindez az
egyének számára életminőséget javító hatással járhat, ha a sport jelentősebb szereppel bír,
hanem kézzelfogható pénzügyi előnyöket is kínál a betegségkezelési kiadások terén elérhető
megtakarítások révén.
Szabadidős tevékenység céljából lehet igénybe venni az iskola udvarán található bitumenes
pályát. A település sporteseményeiről, sportéletéről szóló információk rendszeres biztosítása
fontos feladat. Törekedni olyan kiadványok megjelentetésére, amelyek minden korosztályban
felkeltik az érdeklődést a sport, az egészséges és a környezettudatos életmód iránt.

Feladatok: A szabadidősport és tömegsport elterjedése érdekében szükséges a sportolási
lehetőségek bővítése. Ennek érdekében a sportpálya több sportág befogadására alkalmassá
tétele: ping-pong, streetball, röplabda, kézilabda.
Meg kell vizsgálni egy községi játszótér kialakításának lehetőségét. Az önkormányzatnak fel
kell karolnia és támogatnia kell a településen szerveződő különböző helyi, regionális és alkalmi
sportrendezvényeket, turisztikai megmozdulásokat, akciókat!

Községi sportlétesítmények
Sportlétesítmények területén az adottságok szerények, melyek csekély lehetőséget biztosítanak
az aktív sportolásra, az egészséges életmód kialakítására.
Községünkben az alábbi sportlétesítmények találhatók:


Kézilabda- és kosárlabda pálya.

A bitumenes pálya (kézilabda, kosárlabda) aszfaltrétege átlagos állapotban van. Délelőtt az
általános iskola használja, délután és hétvégén a lakosság rendelkezésére áll.
Karbantartását, állagmegőrzését folyamatosan biztosítani kell.

Sportfinanszírozás
Az Önkormányzat az óvodában és az iskolában folyó sporttevékenységek működéséhez
szükséges feltételeket biztosítja, ezzel megteremti az infrastrukturális és szakmai feltételeket. A
községben történő sport tevékenységek fő bevételi forrása az önkormányzat által nyújtott
támogatás. Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a sporttal kapcsolatos
pályázatokat, és a sportkoncepcióban meghatározott céljai elérése érdekében minden pályázati
forrást igénybe kíván venni.

Esélyegyenlőség
Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekesztés,
szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek
számára a sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegítették. Valamint a
szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási
lehetőségeinek megteremtése segítheti a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javítását is.
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A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen
mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp
mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás,
hipertónia. Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a gyermekek természetes igényű
mozgása, szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, megállíthatja,
legjobb esetben visszafordíthatja.
A fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, hogy
mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ennek a megfelelő
infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők számára is elérhető
szolgáltatások megteremtése szükséges.
Nagykereki, 2015. június 4.

Zilai Károly
polgármester Sk.

3. Napirendi pont
Különfélék
K/1.

Szóbeli előterjesztés Nagykereki 0497 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Zilai Károly polgármester: Szeretné javasolni a képviselő-testület számára, hogy a Nagykereki
0497 hrsz.-ú, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant 50.000.-Ft vételáron értékesítsék
Szilágyi Gyula Nagykereki Kossuth u. 58. szám alatti lakos részére. Kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel, javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagykereki
külterület, 0497 hrsz.-ú 973 m2 nagyságú ingatlant, Szilágyi Gyula 4127 Nagykereki Kossuth
u. 58. szám alatti lakos részére értékesíti.
A vételárat a képviselő-testület bruttó 50.000,- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerződés megkötésére.
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.

45/2015. (VI. 04.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagykereki külterület, 0497 hrsz.-ú 973 m2 nagyságú ingatlant, Szilágyi Gyula 4127
Nagykereki Kossuth u. 58. szám alatti lakos részére értékesíti.
A vételárat a képviselő-testület bruttó 50.000,- Ft-ban határozza meg.
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A képviselő-testület
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

felhatalmazza

a

polgármestert, az

adásvételi

szerződés

Zilai Károly polgármester
Azonnal

K/2. Napirendi pont
Szóbeli előterjesztés Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlés megtartása nélküli
határozathozataláról
Zilai Károly polgármester: Tegnap délután kapott e-mailben egy megkeresését, hogy tegyen
nyilatkozatot közgyűlés tartása nélküli határozat-tervezet elfogadásáról. A megkeresésből
kiderül, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosai a 2015. május 7-ei
közgyűlésen döntöttek a társaság működésének végelszámolással történő megszüntetéséről,
időpontjáról és megválasztották a végelszámoló személyét. A szükséges bejegyzési
eljárásokhoz a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által kibocsátott hiánypótlási végzés
alapján dönteni szükséges a társaság részesedésével működő jogalanyok, alapítványok,
egyesületek sorsáról, így a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói
státuszáról, illetve a Magyar Víziközmű Szövetségben betöltött tagsági jogviszony
megszüntetéséről. Erről a két döntésről készült egy-egy határozati javaslat, közgyűlés
megtartása nélküli szavazás keretében kell nyilatkoznia, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el a
határozati javaslatokat. A képviselő-testülettől állandó felhatalmazása van arra, hogy
Nagykereki Község Önkormányzatát a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél
képviselje. A nyilatkozatért a mai nap folyamán személyesen fogják felkeresni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban?

Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zilai Károly
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzat Vízmű Zrt. társaság részesedésével működő
jogalanyok, alapítványok, egyesületek sorsáról,
így a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói státuszáról, illetve a Magyar Víziközmű
Szövetségben betöltött tagsági jogviszony megszüntetése tárgyában előterjesztett 25/2015.
(VI.18.) Zrt. sz. és a 26/2015. (VI.18.) Zrt. sz. határozati javaslatot – közgyűlés megtartása
nélküli szavazás keretében – elfogadja.
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.

46/2015. (VI. 04.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zilai Károly
polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzat Vízmű Zrt. társaság részesedésével
működő jogalanyok, alapítványok, egyesületek sorsáról, így a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói státuszáról, illetve a Magyar Víziközmű
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Szövetségben betöltött tagsági jogviszony megszüntetése tárgyában előterjesztett
25/2015. (VI.18.) Zrt. sz. és a 26/2015. (VI.18.) Zrt. sz. határozati javaslatot –
közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében – elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Azonnal

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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