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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án –
csütörtök – az Ügyrendi Bizottság ülését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzői Irodájában megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Zilai Károly
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alpolgármester
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Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Haraszti István
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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. 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 Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
elfogadásához
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
4. Előterjesztés a házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai
munkaidőn kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak
mértékéről
5. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
6. Előterjesztés a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésre
7. 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. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
elfogadásához
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata adósságot
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához

keletkeztető

4. Előterjesztés a házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatalai munkaidőn kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért
fizetendő díjak mértékéről
5. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
6. Előterjesztés a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésre
7. Különfélék
1.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II. 26.) önkormányzati rendelet 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 az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet módosításával:
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) 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
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben rögzítettek
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figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzat 1/2016. (II. 26.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Finanszírozási bevételét
Költségvetési kiadását
Finanszírozási kiadását

75.154. E Ft-tal
14.625. E Ft-tal
74.352. E Ft-tal
9.950.
E Ft-tal
15.427.
E Ft-tal 3.510.
E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

353.900. E Ft-ban
363.509. E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

- 9.609 E Ft-ban

A finanszírozási egyenlegét

9.609 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
343 976 E Ft
196 737. E Ft
27 348. E Ft
94 455.E Ft
16 266 .E Ft
9.170.E Ft
39.335. E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadás

52 717 E Ft Finanszírozási kiadás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2.§
A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
3. §
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(1) Ez a rendelet 2017. február 25. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Zili Károly s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. február 24. napján.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző
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2.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki
elfogadásához

Községi

Önkormányzata

2017.

évi

költségvetésének

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 az önkormányzat
2017. évi költségvetésével:
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
feladatkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi
CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) sz. önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
119 518 894 Ft
134 544 131 Ft
15 025 237 Ft
15 025 237 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési hiány
felhalmozási hiány

állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2,1.3,1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5)

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási többletbevételek
működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10
millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a
hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (ek) költségvetési
maradványának, igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettséget nem tervez. 3. melléklet
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékleten
nem tervezett az önkormányzat.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint nem tervezet.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint nem tervezet.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
nem tervezet.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3 mellékletek
szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
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(9) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
(10)Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2017. évben 6 fő.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat 2017. évben jutalomra nem tervezett összeget.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2)

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli
rovatok között átcsoportosítást hajtja végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
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(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a
képviselő-testületi
határozattal
elfogadott,
munkamegosztási
megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. február 24.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
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:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
(ezer Ft-ban)
2017
Évek
2018
2019
2020
BEVÉTELEK
Helyi adókból származó bevétel
5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog
800 000
800 000 800 000 800 000
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
50 000
50 000
50 000
50 000
Saját bevételek összesen
5 850 000 5 850 000 5 850 000 5 850 000
Saját bevételek 50 %-a
2 925 000 2 925 000 2 925 000 2 925 000
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET TERHELŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a
0
0
0
0
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír
0
0
0
0
esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak
vételára
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
Kiadások összesen:
0
0
0
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:
0
0
0
A megállapított összegek alapján Nagykereki Községi Önkormányzata
megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezete 2016. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége
nincs.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
18/2017. (II. 23.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
(ezer Ft-ban)
2017
Évek
2018
2019
2020
BEVÉTELEK
Helyi adókból származó bevétel
5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog
800 000
800 000 800 000 800 000
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
50 000
50 000
50 000
50 000
Saját bevételek összesen
5 850 000 5 850 000 5 850 000 5 850 000
Saját bevételek 50 %-a
2 925 000 2 925 000 2 925 000 2 925 000
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET TERHELŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a
0
0
0
0
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír
0
0
0
0
esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak
vételára
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
Kiadások összesen:
0
0
0
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:
0
0
0
A megállapított összegek alapján Nagykereki Községi Önkormányzata
megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezete 2016. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot
keletkeztető ügyletet nem tartalmaz
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége
nincs.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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6.
Napirendi pont
Előterjesztés a házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak
mértékéről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Nagykerekiben hivatalosan két helyszínen
lehet házasságkötést létesíteni. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e a házasságkötés
létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn kívül történő
engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelettervezettel:
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
A házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn
kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, Nagykereki Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) sz.
önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Nagykereki Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén történő házasságkötés létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény)
terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
(1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés.
(2) Hivatali helyiség:
Nagykereki Község Tanácskozó terme: (4127 Nagykereki Kossuth u. 22.);
Bocskai Várkastély Konferencia terme: (4127 Nagykereki Bocskai u. 1. ).
(3) Hivatali munkaidő: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend.
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A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
3.§
Az anyakönyvi eseményeket általános szabályként – Nagykereki Kossuth u. 22. vagy Bocskai
u. 1. szám alatti – hivatalos helyiségben kell megtartani.
4.§
(1) Hivatali helyiségben anyakönyvi eseményt:
- hivatali munkaidőben hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon 13 óra és 16 óra,
pénteken 9 óra és 13 óra között lehet lebonyolítani,
- hivatali munkaidőn kívül: pénteki napokon 14 óra és 18 óra között, szombati
napokon 9 óra és 18 óra között lehet megtartani.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn kívül szombati
napokon 9 óra és 18 óra között lehet lebonyolítani.
5.§
(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívüli
közreműködését a jegyzőtől – kérelem indoklásával – kell kérelmezni.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött, hogy:
- a leendő helyszínen a jogszabályi és technikai feltételek biztosítottak,
- az esemény arra méltó ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik.
Az anyakönyvi események miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak
6.§
(1)
(2)

A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben anyakönyvi esemény lebonyolítása
térítésmentes.
a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása 15.750.-Ft

(3) A hivatali helyiségen kívüli, anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díja:
- Nagykereki közigazgatási területén lévő helyszín esetében 40.000.- Ft
(4) A (2-3) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(5) A díjat a Hivatal pénztárába – a házasságkötést megelőzően legkésőbb 3 munkanappal –
kell megfizetni.
(6) Az elmaradt anyakönyvi esemény esetén a befizetett díj visszafizetésre kerül.
7.§
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvezetőt választása szerint szabadidő vagy bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.
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Záró rendelkezések
8.§
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014.
(V.19.) KIM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) A rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelet szabályait a már
bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események
tekintetében is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és díjáról szóló 13/2012.
(IX. 28.) számú rendelete.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. február 24. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

7.
Napirendi pont
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
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:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2016. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal 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.
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19/2017. (II. 23.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2016. évi éves átfogó értékelését az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

8.
Napirendi pont
Előterjesztés a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésre
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:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Polgármester
2017. évi szabadságának ütemezése” című előterjesztést és a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében - a 225/C. § (2)
bekezdésben foglalt hatáskörében – eljárva Zilai Károly polgármester 2017. évre megállapított
39 munkanap (25 munkanap alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság) szabadságának
ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Zilai Károly polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
Szabadság igénybevételének Szabadság igénybevételének Munkanapok száma
kezdete (év. hó. nap)
vége (év. hó. nap)
2017. 07.17.
2017. 07.28.
munkanap 10
2017. 08.21.
2017. 09.01.
munkanap 10
2017. 10.14.
2017. 10.25.
munkanap 7
2017. 12.12.
2017. 12.30.
munkanap 12
Ütemezett 2016. évi szabadság összesen:
39 munkanap
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
20/2017. (II. 23.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A
Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése” című előterjesztést és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében - a 225/C. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében – eljárva Zilai Károly
polgármester 2017. évre megállapított 39 munkanap (25 munkanap alapszabadság és 14
munkanap pótszabadság) szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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Zilai Károly polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
Szabadság igénybevételének Szabadság igénybevételének Munkanapok száma
kezdete (év. hó. nap)
vége (év. hó. nap)
2017. 07.17.
2017. 07.28.
munkanap 10
2017. 08.21.
2017. 09.01.
munkanap 10
2017. 10.14.
2017. 10.25.
munkanap 7
2017. 12.12.
2017. 12.30.
munkanap 12
Ütemezett 2016. évi szabadság összesen:
39 munkanap
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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