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Határozatok:
45/2017. (VIII. 2.) NKt
határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítása
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46/2017. (VIII. 2.) NKt
határozat

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása

K6

47/2017. (VIII. 2.) NKt
határozat

Nagykereki Szociális Szolgáltató szakmai programjának módosítása

Z1

48/2017. (VIII. 2.) NKt
határozat

Nagykereki Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 2-án –
szerda – az Ügyrendi Bizottság ülését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

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 Biharkeresztesi
költségvetésének módosítására
2. Előterjesztés
benyújtására

szociális

célú

Közös

Önkormányzati

tüzelőanyag

vásárlásához

Hivatal

2017.

kapcsolódó

évi

pályázat

3. Előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató szakmai programjának módosítására
4. Előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés Biharkeresztesi
költségvetésének módosítására

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi
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2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
3. Előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató szakmai programjának
módosítására
4. Előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kéri, tegyék fel az
előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. augusztus 3.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2017. (VIII. 2.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Közös

Zilai Károly polgármester
2017. augusztus 3.

2.
Napirendi pont
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
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központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása
jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/b pontja alapján
pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan
igényelhető, összesen 450 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25. és 28. támogatási igény benyújtására
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2017. (VIII. 2.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása
jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a pontja alapján
pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan
igényelhető, összesen 450 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25. és 28. támogatási igény benyújtására

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató szakmai programjának módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel észrevétel nem érkezett elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2017. (VI. 29.) számú Nkt.
határozattal elfogadott, Nagykereki Szociális Szolgáltató „Szociális étkeztetés szolgáltatás”
szakmai programját az alábbiak szerint módosítja:
1. A szakmai program III. fejezet „A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége” címe az alábbiak szerint módosul:
„A biztosított étkeztetés szolgáltatási elem bemutatása, a feladatellátás szakmai
tartalma, módja, rendszeressége”
2. A szakmai program III. fejezete a címet követően az alábbi első bekezdéssel egészül
ki:
„Nagykereki Község Önkormányzata az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
meghatározott szolgáltatási elemek közül az étkeztetés szolgáltatási elemet biztosítja.
Az étkeztetés formái közül az egyéb főzőhely keretében nyújtott szociális étkeztetés
biztosításával gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő személyek rendszeres meleg
étellel történő ellátásáról.”
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.
47/2017. (VIII. 2.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2017. (VI. 29.) számú Nkt.
határozattal elfogadott, Nagykereki Szociális Szolgáltató „Szociális étkeztetés szolgáltatás”
szakmai programját az alábbiak szerint módosítja:
1. A szakmai program III. fejezet „A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége” címe az alábbiak szerint módosul:
„A biztosított étkeztetés szolgáltatási elem bemutatása, a feladatellátás szakmai
tartalma, módja, rendszeressége”
2. A szakmai program III. fejezete a címet követően az alábbi első bekezdéssel egészül
ki:
„Nagykereki Község Önkormányzata az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
meghatározott szolgáltatási elemek közül az étkeztetés szolgáltatási elemet biztosítja.
Az étkeztetés formái közül az egyéb főzőhely keretében nyújtott szociális étkeztetés
biztosításával gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő személyek rendszeres meleg
étellel történő ellátásáról.”
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Azonnal
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4.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, az
előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket tegyék fel, mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2017. (VI. 08.) számú Nkt.
határozattal elfogadott, Nagykereki Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatát
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az SZMSZ 3. pontjában „A tanyagondnok feladatai” cím első bekezdésében a
„falugondnok” megnevezés „tanyagondnok” megnevezésre módosul.
2. Az SZMSZ 6. pontjában „A Munkáltatói jogok gyakorlása” cím alatti szövegben a
„falugondnok” megnevezés „tanyagondnok” megnevezésre módosul.
3. Az SZMSZ 8. pontjában „Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának
jogköre” cím alatti szövegben a „falugondnok” megnevezés „tanyagondnok”
megnevezésre módosul.
4. Az SZMSZ 10. pontjában „Szervezeti ábra” cím, „Képviselőtestület” alatti szövegben
a „falugondnok” megnevezés „tanyagondnok” megnevezésre módosul.
5. Az SZMSZ mellékletei közül az:
1. A Nagykereki Szociális Szolgáltató végleges működési engedélye
2. A Tanyagondnok kinevezése
3. A Tanyagondnok képzési tanúsítványa
4. A Tanyagondnok munkaköri leírása
5. A Tanyagondnok továbbképzési terve
7. Szociális étkeztetést ellátó dolgozó (megbízási szerződése)
8. Szociális étkeztetést ellátó dolgozó munkaköri leírása
mellékletek törlésre kerülnek.
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.
48/2017. (VIII. 2.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2017. (VI. 08.) számú Nkt.
határozattal elfogadott, Nagykereki Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatát
az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az SZMSZ 3. pontjában „A tanyagondnok feladatai” cím első bekezdésében a
„falugondnok” megnevezés „tanyagondnok” megnevezésre módosul.
2. Az SZMSZ 6. pontjában „A Munkáltatói jogok gyakorlása” cím alatti szövegben a
„falugondnok” megnevezés „tanyagondnok” megnevezésre módosul.
3. Az SZMSZ 8. pontjában „Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának
jogköre” cím alatti szövegben a „falugondnok” megnevezés „tanyagondnok”
megnevezésre módosul.
4. Az SZMSZ 10. pontjában „Szervezeti ábra” cím, „Képviselőtestület” alatti szövegben
a „falugondnok” megnevezés „tanyagondnok” megnevezésre módosul.
5. Az SZMSZ mellékletei közül az:
1. A Nagykereki Szociális Szolgáltató végleges működési engedélye
2. A Tanyagondnok kinevezése
3. A Tanyagondnok képzési tanúsítványa
4. A Tanyagondnok munkaköri leírása
5. A Tanyagondnok továbbképzési terve
7. Szociális étkeztetést ellátó dolgozó (megbízási szerződése)
8. Szociális étkeztetést ellátó dolgozó munkaköri leírása
mellékletek törlésre kerülnek.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Azonnal

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

K.m.f.
Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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