NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. november 14-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
62/2017. (XI. 14.) NKt
határozat

A 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározásáról

A9

63/2017. (XI. 14.) NKt
határozat

Felhatalmazás térfigyelő kamerarendszer vásárlására

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 14-én
– kedd – du. 15.00 órakor a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Dávid Andrásné alpolgármester
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 a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
2. 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 a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának
meghatározására
2. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
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 2017. évi közmeghallgatást 2017.
november 21. napján 14:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről, az
önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről,
közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi alapellátásról és a
környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. november 21.

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2017. (XI. 14.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatást
2017. november 21. napján 14:00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesüléséről, az önkormányzat működéséről,
az önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztésről, településrendezésről, a
köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális alapellátásról, egészségügyi
alapellátásról és a környezetvédelemről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. november 21.

2. Napirendi pont
Különfélék
Tájékoztatás, felvetés
Zilai Károly polgármester: Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait, hogy az
Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásra benyújtott pályázatára 348m3 tűzifa
támogatásban részesült. A fa kiszállítását megkezdték, de valószínű, hogy csak január
hónapban fogják megkapni az utolsó szállítmányokat.
Balogh Zsigmond képviselő: Szeretné javasolni, hogy vásároljanak térmegfigyelő kamerákat
és a régi iskola udvaránál szereljék fel azokat, ahol a fát tárolják annak kiosztásáig, Úgy
gondolja, ez eléggé megkönnyítené a fa őrzését, illetve a kiosztásnál is nagy segítségükre
lenne, hisz probléma esetén vissza tudnák nézni a felvételeket.
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Zilai Károly polgármester: Egyetért a javaslattal, hisz a kamerákat később más helyen is
hasznosítani tudják majd. Mivel több észrevétel, kérdés nem merül fel, kéri a képviselőket az
elhangzott szóbeli javaslat alapján egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére térmegfigyelő kamerarendszert vásároljon.
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.
63/2017. (XI. 14.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére térmegfigyelő
kamerarendszert vásároljon.
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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