NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. június 28-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2016.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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33/2018. (VI. 28.) NKt
határozat

Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló 29/2018. (V. 31.) határozat visszavonásáról
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34/2018. (VI. 28.) NKt
határozat

Nagykereki Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
(2018-2023) elfogadásáról

Z1

35/2018. (VI. 28.) NKt
határozat

Döntés bölcsődei ellátás biztosításáról

Z1

36/2018. (VI. 28.) NKt
határozat

Önkormányzati szolgálati lakás bérbeadásáról

Z1

7/2018. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.június 28-án –
csütörtök – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Kirendeltségén 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

Juhász Péter
Balogh Anikó

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 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
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 9/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló 29/2018. (V. 31.) határozat visszavonásáról
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat
Programjának (2018-2023) elfogadására

Helyi

Esélyegyenlőségi

4. Előterjesztés bölcsődei ellátás biztosításáról
5. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés önkormányzati szolgálati lakás bérbeadására
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 9/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
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2. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló 29/2018. (V. 31.) határozat visszavonásáról
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat
Programjának (2018-2023) elfogadására

Helyi

Esélyegyenlőségi

4. Előterjesztés bölcsődei ellátás biztosításáról
5. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés önkormányzati szolgálati lakás bérbeadására
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2016. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítására
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 rendeletmódosítást. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2016. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításával.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2016. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdése a) pontja alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint Nagykereki Község
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Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.
(X. 4.) rendelet 39.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagykereki Község
Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2016. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4)A közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladék
átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése. A közszolgáltatás egészéhez viszonyítva a
közszolgáltatói alvállalkozó 99,3%-ot képvisel.”
2. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: a közszolgáltató az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) szerinti nagyvárosias lakóterület, lakótelepi lakások, társasházak
esetén heti két alkalommal, egyéb, az OTÉK által meghatározott terület esetén heti egy
alkalommal köteles az ingatlanhasználó által a közszolgáltatáshoz rendszeresített
gyűjtőedényben összegyűjtött vegyes települési hulladékot elszállítani. Az OTÉK által
meghatározott területeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 1.
mellékletének 1. táblázata tartalmazza. Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék
elszállítási gyakoriságát jelen rendelet 15. §-a tartalmazza.”
3. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik –
a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást heti egy alkalommal történő gyakorisággal.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, majd a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávids k.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. június 29. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző

2.
Napirendi pont
Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló 29/2018. (V. 31.) határozat visszavonásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi javaslatot:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2018. (V. 31.) számú a Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatát
visszavonja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
33/2018. (VI. 28.) számú NKt. határozat
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2018. (V. 31.) számú a
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás jóváhagyásáról
szóló határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
(2018-2023) elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Dávid Andrásné alpolgármester: A program egy nagyon alapos, nagyon részletes munka. A
település egészére kiterjedő, teljes körű. Az intézkedési tervben pedig a hiányosságokat
sorolja fel, amelyekre megoldást kell majd találni, de ehhez a lakosság együttműködésére is
szükség lenne.
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Zilai Károly polgármester: Véleménye szerint is egy nagyon szépen, pontosan összeállított
program, szeretné elismerését kifejezni Gulyásné Kovács Gabriellának, kéri Aljegyző Urat
tolmácsolja ezt részére.
Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Községi Önkormányzat
2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2018-2023. évekre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
34/2018. (VI. 28.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Községi
Önkormányzat 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2018-2023. évekre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

4.
Napirendi pont
Előterjesztés bölcsődei ellátás biztosításáról
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, a
bölcsődei ellátás biztosítását ellátási szerződés megkötése útján javasolják ellátni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket
szavazzanak, az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
1. Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében meghatározott
gyermekek bölcsődei ellátását – figyelemmel 175. § (5) bekezdésében meghatározott 2018.
december 31-i határidőre – 2019. január 1. napjától más szervvel, személlyel kötött ellátási
szerződés útján kívánja biztosítani.
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2. A Képviselő-testület jelen döntésével felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a
kötelező bölcsődei szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester és Juhász Péter aljegyző
azonnal

7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2018. (VI. 28.) számú NKt. határozat
1. Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében
meghatározott gyermekek bölcsődei ellátását – figyelemmel 175. § (5) bekezdésében
meghatározott 2018. december 31-i határidőre – 2019. január 1. napjától más
szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján kívánja biztosítani.
2. A Képviselő-testület jelen döntésével felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt
a kötelező bölcsődei szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester és Juhász Péter aljegyző
azonnal

5.
Napirendi pont
Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés önkormányzati szolgálati lakás bérbeadására
Zilai Károly polgármester: Ákos Marianna Nagykereki Kossuth u. 102. szám alatti lakos
kérelmének fénymásolata minden képviselő-testületi tag részére kiosztásra került. Ákos
Marianna a Nagykereki Községi Önkormányzat tulajdonát képező Nagykereki Kossuth u. 33.
szám alatt található önkormányzati szolgálati lakást szeretné bérbe venni. A lakás nagyon
rossz állapotban van, a kérelmező vállalja, hogy a felújítási munkálatokat saját költségén
elvégzi, szeretné azonban, hogy az anyagköltségeket számla ellenében a bérleti díjba
beszámítanák. A szolgálati lakás gázóráját a gyógyszertár bérlője leszereltette, Ákos
Marianna szeretné, ha a visszaszerelés költségét az Önkormányzat vállalná.
Balogh Zsigmond képviselő: Dokumentálni kellene a lakás jelenlegi állapotát, hogy az
anyagköltségek valósak-e. Mennyi időre kötnék a szerződést, és mennyi a lakbér összege?
Kovács Miklós alpolgármester: A lakás gyógyszertári szolgálati lakás. Ha másik
gyógyszerész jönne a településre és igényt tartana a lakásra mit fognak tenni?
Zilai Károly polgármester: Nem tartja valószínűnek, hogy főállású gyógyszerész jönne a
településre, hisz a jelenlegi gyógyszerész is csökkentette a nyitvatartási időt mivel nincs
forgalma a gyógyszertárnak. Van másik szolgálati lakás, akkor Ákos Mariannának fel tudják
majd ajánlani cserelakásként. A korábbi szolgálati lakásokat is határozatlan időre adta ki az
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önkormányzat. A lakbér mértéke összkomfortos lakás esetén 180 Ft/m2, komfortos lakás
esetén 130 Ft/m2.
Dávid Andrásné alpolgármester: Véleménye szerint határozatlan időre kell megkötni a
szerződést, örülni kell, hogy egy fiatal pár a településen akar maradni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket
szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Községi Önkormányzat
tulajdonát képező Nagykereki Kossuth u. 33. szám (158 hrsz.) alatti önkormányzati szolgálati
lakást 2018. július 1. napjától határozatlan időre bérbe adja Ákos Marianna 4127 Nagykereki
Kossuth u. 102. szám alatti lakos részére. Amennyiben a gyógyszertári szolgálati lakásra a
gyógyszerész részéről igény merül fel, Ákos Marianna részére csere szolgálati lakást
biztosítanak.
Felhatalmazza Juhász Péter aljegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig a
szerződés aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester és Juhász Péter aljegyző
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2018. (VI. 28.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Községi
Önkormányzat tulajdonát képező Nagykereki Kossuth u. 33. szám (158 hrsz.) alatti
önkormányzati szolgálati lakást 2018. július 1. napjától határozatlan időre bérbe adja
Ákos Marianna 4127 Nagykereki Kossuth u. 102. szám alatti lakos részére.
Amennyiben a gyógyszertári szolgálati lakásra a gyógyszerész részéről igény merül
fel, Ákos Marianna részére csere szolgálati lakást biztosítanak.
Felhatalmazza Juhász Péter aljegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére, a polgármestert
pedig a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester és Juhász Péter aljegyző
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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