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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 21-én
– csütörtök – de.: 08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Irodájában megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Zilai Károly
Kovács Miklós
Dávid Andrásné
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 a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
2. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

3. Előterjesztés Nagykereki Szociális étkeztetés feladat átadására
4. Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Különfélék

7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
2. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

3. Előterjesztés Nagykereki Szociális étkeztetés feladat átadására
4. Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás
benyújtásáról
5. Különfélék
Tóth István képviselő egyéb váratlan elfoglaltsága miatt az ülésről távozott.
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
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 Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást jóváhagyja.
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.
53/2017. (IX. 21) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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2.
Napirendi pont
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójához való csatlakozásról
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 megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Nagykereki Községi Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 2.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát,
hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével
gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
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6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a
keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A
támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. december 7.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2018. január 31. és 2018. augusztus 31.

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2017. (IX. 21) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Nagykereki Községi Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1.
számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú
mellékletét képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az
Önkormányzat nevében aláírja.

3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 2.
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4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B
típusú pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2017. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági
Irodát, hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével
gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos

6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a
keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A
támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. december 7.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeiről szóló rendelkezés 19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2018. január 31. és 2018. augusztus 31.

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Szociális étkeztetés feladat átadására
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 2017.11.01. napjától szolgáltatásátadással a szociális étkeztetés (egyéb főzőhely) szolgáltatás alapfeladat ellátásával az
Alapvető Segítség Közhasznú Alapítványt (4241 Bocskaikert, Monostor utca 33.) bízza meg.
Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező fenntartók közötti Átadásátvételi megállapodás aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2017. (IX. 21.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.11.01. napjától
szolgáltatás-átadással a szociális étkeztetés (egyéb főzőhely) szolgáltatás alapfeladat
ellátásával az Alapvető Segítség Közhasznú Alapítványt (4241 Bocskaikert, Monostor
utca 33.) bízza meg.
Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező fenntartók közötti
Átadás-átvételi megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

4. Napirendi pont
Előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról (hétfőn
kerül kiküldésre)
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 Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2017. szeptember 30. a pályázat benyújtására
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56/2017. (IX. 21.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. szeptember 30. a pályázat benyújtására
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5. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés a Nagykereki 0156/33 hrsz és 0202/3 hrsz önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt a képviselők számára
kiosztásra került. Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, hogy véleménye szerint az
értékbecslés összegétől függetlenül magasabb összegben is meghatározhatják a vételárat az
ajánlatban szereplőtől. 1,2 millió forintot szeretne javasolni a vételárnak. Az is felmerült a
vevő részéről, hogy az ingatlanokért csere területet ajánl fel, de úgy gondolja, hogy a meglévő
földterületek, amelyeket a mezőgazdasági Start program keretében művelnek, elegendőek.
Kéri, az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket tegyék fel, mondják el
véleményüket.
Kovács Miklós alpolgármester: Amennyiben nem látják szükségesnek a területek cseréjét,
úgy gondolja, hogy az 1,2 millió forint egy reális ár.
Előterjesztés szerinti „A” határozati javaslat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagykereki
külterület 0156/33 hrsz., és 0202/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokat az értékbecslést,
átminősítést követően …….Ft, azaz …… forint vételáron Sipos Imre 4127 Nagykereki
Rákóczi u. 10. szám alatti lakos részére értékesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak egyetértenek-e az elhangzott javaslattal, elfogadják-e az alábbi kiegészített „A”
határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagykereki
külterület 0156/33 hrsz-ú, és 0202/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat az értékbecslést,
átminősítésst követően 1.200.000.-Ft, azaz Egymillió-kétszázezer forint vételáron Sipos Imre
4127 Nagykereki Rákóczi u. 10. szám alatti lakos részére értékesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
57/2017. (XI. 21.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagykereki külterület 0156/33 hrsz-ú, és 0202/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat az
értékbecslést, átminősítést követően 1.200.000.-Ft, azaz Egymillió-kétszázezer forint
vételáron Sipos Imre 4127 Nagykereki Rákóczi u. 10. szám alatti lakos részére
értékesíti.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

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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