NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. november 24-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
13/2015.(XI.25.)
önkormányzati rendelet

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

L0

14/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelet

Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A1

73/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosítása

E16

74/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

D1

75/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Alpolgármester választásához Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása

Z1

76/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Szavazólap jóváhagyása

Z1

77/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Kovács Miklós alpolgármesterré választása

B5

78/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Kovács Miklós alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

B6

79/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezése

Z1

80/2015.(XI.24.)
önkormányzati határozat

Döntés Tanyagondnoki Szolgálat önálló ellátásáról

Z1

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én kedd – az Ügyrendi Bizottság ülését követően a Bocskai Várkastély színháztermében
megtartott nyilvános rendkívüli 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.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Előterjesztés Nagykereki Községi
Szabályzatának Módosítására

Önkormányzat

Szervezeti

és

Működési

3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosításához
4. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására

5. Különfélék
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának Módosítására
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3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosításához
4. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására

5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt 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 települési
támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelet-tervezettel:
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5.§-az alábbi g) ponttal egészül ki:
„g) szociális célú tüzelőanyag támogatás”
2.§
A rendelet az alábbi 10/B. §-sal egészül ki:
(1) „Nagykereki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag
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,
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) Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2016. 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.”
3.§
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. november 25. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

2. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelet-tervezettel:

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-testületének
14/2015. (XI. 24.) 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:
1. §
A Rendelet 45.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb kettő, társadalmi
megbízatású alpolgármestert választhat.
(2) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásában
alpolgármesterek tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg.

töltik

be.

Az

(3) Az alpolgármesterek a polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési
jogkörében elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok a polgármester
feladataként határoznak meg.
(4) Az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége, továbbá a polgármester és az
alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása esetén a képviselő-testület legidősebb tagja
gyakorolja a polgármester helyettesítésének feladatát és a képviselő-testület
polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogköréből adódó feladatokat.
(5) Az alpolgármesterek általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatait a polgármester
határozza meg. Az alpolgármesterek közül a polgármester bízza meg általános
helyettesét.
2. §
Ez a rendelet a 2015. november 24-én 15 óra 30 perckor lép hatályba, és hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Nagykereki, 2015. november hó 24. napján 15 óra 30 perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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Zilai Károly polgármester a rendelet kihirdetésének idejére szünetet rendel el.
Szünet után.
3. Napirendi pont
Előterjesztés a Szociális
módosításához

és

Gyermekjóléti

Társulás

társulási

megállapodásának

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 Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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.
73/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

4. Napirendi pont
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Matolcsi Áron Csabáné képviselő: Az ellenőrzési jelentésből számára hiányoznak a
konkrétumok, hogy egy adott időszakban mit tapasztaltak. Helyszíni ellenőrzésként egy nap
van megjelölve, és nem igazán tudja értelmezni az ellenőrzési jelentésben foglaltakat, hogy a
pénzügyi szabályzatok megfelelőek-e, vagy a pénzügyi szabályzatoknak megfelelően történt a
gazdálkodás az önkormányzatnál.
Dr. Juhász Marica jegyző: Egy napon tartottak helyszíni ellenőrzést, a többi anyagot be kellett
vinni korábban a belső ellenőrzést végző CívisCont Kft-nek. 2016-tól az önkormányzat korábbi
könyvvizsgálója fogja ellátni a belső ellenőri feladatokat.
Dávid Andrásné alpolgármester: Mint pénzügyi munkakörben dolgozóknak, szokatlan az ilyen
jellegű ellenőrzési jelentés. Azonban a jelentésből megállapítható, hogy az önkormányzatnál a
hatályos jogszabályi előírásoknak, és szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik a
pénzügyi gazdálkodás.
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Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései
alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. december 31.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
74/2015. (XI. 24.) számú Nkt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. december 31.

5. Napirendi pont
Különfélék K/1. Nagykereki Község további alpolgármesterének megválasztására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület Nagykereki alpolgármesterévé válassza meg Kovács Miklós képviselőt.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Bejelenti személyes érintettségét.
Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal,
hogy Kovács Miklós képviselőt ne zárják ki a személyét érintő döntéshozatalból.
Kovács Miklós képviselő nem vett részt a szavazásban.
7 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Zilai Károly polgármester: A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal, kéri Kovács Miklós
képviselőt, vegyen részt a szavazásban. Az alpolgármester választás lebonyolításához, az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján létre kell hozni egy ideiglenes 3
tagú bizottságot. A bizottság a titkos szavazásnál szavazatszámláló bizottsági feladatot fog
ellátni. Javasolja, hogy a szavazatszámláló bizottság elnökévé Dávid Andrásné alpolgármestert,
tagjává Tóth István és Balogh Zsigmond képviselőket válassza meg a képviselő-testület.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választásához a
szavazatszámláló bizottság elnökének Dávid Andrásné alpolgármestert, tagjainak Balogh
Zsigmond és Tóth István képviselőket választja meg.
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.
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75/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
választásához a szavazatszámláló bizottság elnökének Dávid Andrásné alpolgármestert,
tagjainak Balogh Zsigmond és Tóth István képviselőket választja meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Ismerteti a szavazólap tartalmát. Kéri a testületet, szavazzon a
szavazólap tartalmáról.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
76/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás
szavazólapjának tartalmát elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Azonnal
Melléklet a 76/2015. (XI. 24.) számú NKt határozathoz:

Szavazólap
TÁMOGATOM

IGEN
NEM




HOGY,

KOVÁCS MIKLÓS
LEGYEN ALPOLGÁRMESTER 2016. január 1-től A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGBÍZATÁSÁNAK
IDŐTARTAMÁIG.

Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást metsző
két vonallal lehet.

Például:

 
-.-.-.-.-.-.-.-
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Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a kiosztott szavazólapon adják le
szavazataikat az alpolgármesterre és azokat helyezzék az asztalon lévő urnába. A szavazás
befejeztével a bizottság összesíti a szavazatokat, a bizottság elnöke pedig ismertetni fogja az
eredményt.
A titkos szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet után.
Dávid Andrásné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét,
mely szerint a leadott 7 érvényes szavazatból Kovács Miklós 7 igen szavazatot kapott. A
szavazás érvényes és eredményes volt.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Miklós képviselőt 2016. január
1. napjától a képviselő-testület megbízatásának idejéig Nagykereki Község Alpolgármesterévé
választja.
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.
77/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Miklós képviselőt
2016. január 1. napjától a képviselő-testület megbízatásának idejéig Nagykereki Község
Alpolgármesterévé választja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Gratulál Kovács Miklós alpolgármesternek a megválasztásához.
Kéri Alpolgármester Urat, hogy esküjét tegye le.
Kovács Miklós alpolgármester az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Kovács Miklós becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagykereki fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az esküvevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!„
K/2. Előterjesztés Kovács Miklós alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja, havonta a polgármester illetménye 50 %-val megegyező mértékű.
(Mötv. 71. § (5) bekezdés). Zilai Károly polgármester illetménye bruttó 299.150 Ft. Ezen
összeg 50 %-a, azaz 149.575 Ft felel meg a társadalmi megbízatású polgármester
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tiszteletdíjának. Kovács Miklós Alpolgármester Úrral előzetesen egyeztetett, aki úgy
nyilatkozott, hogy a minimum összeget, a 104.703.-Ft-ot kéri megszavaztatni.
Kovács Miklós képviselő: Köszöni a testület bizalmát. A 15 %-os költségtérítésről teljes
egészében lemond, erről írásban nyilatkozott.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e az elhangzott határozati javaslattal?
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Miklós alpolgármester
tiszteletdíját 2016.. január 1. napjától ……. Ft-ban, azaz: ……. forintban állapítja meg.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Miklós alpolgármester
költségtérítését 2016. január 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz …… Ft x 0,15 = ….
Ft-ban, azaz: …………. forint összegben állapítja meg.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
Elfogadásra javasolt határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Miklós alpolgármester
tiszteletdíját 2016. január 1. napjától 104.703 Ft-ban, azaz: Egyszáznégyezer-hétszázhárom
forintban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
78/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Miklós alpolgármester
tiszteletdíját 2016. január 1. napjától 104.703 Ft-ban, azaz: Egyszáznégyezerhétszázhárom forintban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

K/3. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
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 Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi körzethatárainak HajdúBihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása tekintetében – a nemzeti
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köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – az alábbi véleményt
adja.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki,
Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
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.
79/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd,
Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja
meghatározni.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

K/4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási
megállapodás módosításának kezdeményezésére
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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki feladatok ellátásáról
2016. január 1. napjától önállóan gondoskodik.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Biharkeresztes
székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodás módosítását oly módon, hogy Nagykereki Falugondnoki Szolgálat működtetése
2015. december 31. napjával kerüljön ki a társulás által megszervezett közös feladatok köréből.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
80/2015. (XI. 24.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki feladatok
ellátásáról 2016. január 1. napjától önállóan gondoskodik.
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Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Biharkeresztes
székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodás módosítását oly módon, hogy Nagykereki Falugondnoki Szolgálat
működtetése 2015. december 31. napjával kerüljön ki a társulás által megszervezett
közös feladatok köréből.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a nyilvános ülést bezárta, a Képviselő-testület
zárt ülésen folytatta munkáját.
K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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