NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. március 29-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása

L1

17/2018. (III. 29.) NKt
határozat

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
módosításáról

G1

18/2018. (III. 29.) NKt
határozat

2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

D5

19/2018. (III. 29.) NKt
határozat

Nagykereki 0369 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Z1

20/2018. (III. 29.) NKt
határozat

Nagykereki Szociális Szolgáltató működtetésének módosításáról

Z1

5/2018. (III. 29.)
önkormányzat rendelet

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én –
csütörtökön – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Nagykereki Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Kovács Miklós
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Matolcsi Áron Csabáné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter
Balogh Anikó

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Tóth István

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a
képviselő-testület ülését megnyitja. Az ülés napirendi pontjára, a kiküldött meghívónak
megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi
megállapodás módosításáról

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
4. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Nagykereki 0369 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésére
K/2. Szóbeli előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató működtetésének
módosítására
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
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1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás módosításáról
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
4. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Nagykereki 0369 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére
K/2. Szóbeli előterjesztés Nagykereki Szociális Szolgáltató működtetésének
módosítására
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta. Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült
kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Matolcsi Áron Csabáné ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti rendelet módosítást. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításával.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (III. 29.) 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 - a következőket rendeli el:
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1. §
A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A települési támogatás formái
5. §
Települési támogatás
„a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
d) születési támogatás;
e) születésnapi támogatás
g) szociális célú tüzelőanyag támogatás”
2. §
A rendelet 10/C. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
Ez a rendelet 2018. április 3. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. március 29. napján 11 órakor.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
2. Napirendi pont
Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Matolcsi Áron Csabáné ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét az előterjesztés szerinti
módosítással elfogadja, a módosítással nem érintett szövegrész változatlan tartalommal
hatályában fenntartja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2018. (III. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét az előterjesztés
szerinti módosítással elfogadja, a módosítással nem érintett szövegrész változatlan
tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Matolcsi Áron Csabáné ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolják a 2018. évi közbeszerzési tervet.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket
szavazzanak, elfogadják-e a 2018. évi közbeszerzési tervet, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2018. március 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
18/2018. (III. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2018. március 31.
Melléklet a 18/2018. (III. 29.) számú NKt. határozathoz:
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Nagykereki Községi Önkormányzat
2018. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés
tárgya
I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás

Irányadó eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Nemzeti

Tervezett eljárási
típusa
(Nyílt/meghívásos/
Tárgyalásos)
115. § szerinti nyílt
eljárás

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

32.000.000. Ft

A közbeszerzési eljárás
megindításának tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

2018.05.01.

2018.08.01.

III. Szolgáltatásmegrendelés

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Köstner Dávid

Zilai Károly

Jegyző

polgármester

2018. március 29.

2018. március 29.

A közbeszerzési eljárást
lebonyolító szervezet
(hivatal/külső szervezet)
Bákonyi Ügyvédi Iroda
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.

4. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés a Nagykereki 0369 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésére
Zilai Károly polgármester: Szilágyi Gyula Nagykereki Kossuth u. 58. szám alatti lakos
írásbeli kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez. Kérelmében kifejtette, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező Nagykereki 0369 hrsz alatt felvett, külterületi közút
megnevezésű 1208 m2 területi ingatlant szeretné megvásárolni, mivel a területet jelenleg nem
használja senki, a tanyáját erről az útról közvetlenül meg tudná közelíteni. Kérelméhez
csatolta Bartha Lajosné egyéni vállalkozó ingatlanvagyon értékbecslő ingatlan értékbecslési
szakvéleményét. A szakvéleményben az ingatlan forgalmi értéke 100.000 Ft-ban lett
meghatározva, Szilágyi Gyula ezen a becsült összegen kívánja az ingatlant megvásárolni.
Juhász Péter aljegyző: Ahhoz, hogy a képviselő-testület értékesíteni tudja az ingatlant, a
forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes vagyonba kell átsorolnia.
Zilai Károly polgármester: Javasolja, hogy Aljegyző Úr kiegészítése után a képviselő-testület
kizárólag arról döntsön, hogy az érintett ingatlant a forgalomképes vagyonhoz kívánja
átsorolni a következő testületi ülés alkalmával a rendeletben.
Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Mivel észrevétel és kérdés nem érkezett, elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Községi
Önkormányzat tulajdonát képező 0369 hrsz-ú önkormányzati „kivett közút”
megnevezésű, vagyonrendelete szerint forgalomképtelen törzsvagyon besorolású
ingatlanát a forgalomképes vagyonhoz sorolja át. A képviselő-testület a soron következő
ülésén az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (III.28.) számú
önkormányzati rendeletét módosítja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: folyamatos
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
19/2018. (III. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Községi
Önkormányzat tulajdonát képező 0369 hrsz-ú önkormányzati „kivett közút”
megnevezésű, vagyonrendelete szerint forgalomképtelen törzsvagyon besorolású
ingatlanát a forgalomképes vagyonhoz sorolja át. A képviselő-testület a soron
következő ülésén az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013.
(III. 28.) számú önkormányzati rendeletét módosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

K/2. Szóbeli
módosítására

előterjesztés

Nagykereki

Szociális

Szolgáltató

működtetésének

Zilai Károly polgármester: A képviselő-testület 2017. szeptember 21-i ülésén az 55/2017. (IX.
21.) számú NKt. határozatával döntött arról, hogy szolgáltatás-átadással a szociális étkeztetés
alapfeladatát átadja az Alapvető Segítség Közhasznú Alapítványnak. Az átadás-átvételi
megállapodást megkötötték. Az Alapítvány a működési engedély iránti igényét benyújtotta a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. Ahhoz, hogy a
Kormányhivatal a szociális étkeztetés feladatra a működési engedélyt ki tudja adni, tehát a
feladatot át tudja adni az Alapítványnak, a Nagykereki Szociális Szolgáltató által ellátott két
feladatot az önkormányzatnak a Nagykereki Tanyagondnoki Szolgálata engedélyes és
Szociális Étkeztetés engedélyes elnevezéssel kell működtetnie.
Zilai Károly polgármester: Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült
kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel észrevétel és kérdés nem érkezett, elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Szociális Szolgáltató
(4127 Nagykereki Kossuth u. 22., ágazati azonosító: S0512061) elnevezésű engedélyest a
továbbiakban:
1.

Nagykereki Község Tanyagondnoki Szolgálata engedélyes elnevezéssel, 4127
Nagykereki Kossuth u. 22. engedélyes címmel, az engedélyes által nyújtott
szolgáltatás: - tanyagondnoki szolgáltatás. Az „Ellátottak számára nyitva álló egyéb
helyiség – 4127 Nagykereki Rákóczi u. 2.” címet törli;

2.

Szociális Étkeztetés engedélyes elnevezéssel, 4127 Nagykereki Rákóczi u. 2.
engedélyes címmel, az engedélyes által nyújtott szolgáltatás: szociális konyha és
népkonyha;

működteti tovább.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
20/2018. (III. 29.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Szociális
Szolgáltató (4127 Nagykereki Kossuth u. 22., ágazati azonosító:S0512061)
elnevezésű engedélyest a továbbiakban:
1.

Nagykereki Község Tanyagondnoki Szolgálata engedélyes elnevezéssel,
4127 Nagykereki Kossuth u. 22. engedélyes címmel, az engedélyes által
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nyújtott szolgáltatás: - tanyagondnoki szolgáltatás. Az „Ellátottak számára
nyitva álló egyéb helyiség – 4127 Nagykereki Rákóczi u. 2.” címet törli;
2.

Szociális Étkeztetés engedélyes elnevezéssel, 4127 Nagykereki Rákóczi u. 2.
engedélyes címmel, az engedélyes által nyújtott szolgáltatás: szociális konyha
és népkonyha;

működteti tovább.
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. Köstner Dávid
jegyző
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