NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. december 15-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
13/2016. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet

A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

B1

14/2016. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet

A 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól

B3

15/2016. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

A5

53/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosításáról

Z1

54/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

D1

55/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

Sápex-Duett Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról

Z1

56/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

2017. évi munkaterv elfogadásáról

Z1

57/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

Tanyagondnoki szolgálat beszámolójának elfogadásáról

C2

58/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

Bojt és Térsége Ivóvízminőség- Javító Társulás projekt során létrejött
víziközmű vagyon átadás-átvételről szóló szerződés jóváhagyásáról

Z1

59/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

Pályázat benyújtásáról önkormányzati tulajdonú külterületi út felújítására

A15

60/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

Pályázat benyújtásáról erőgép (traktor) + vonólap beszerzésére

A15

61/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

ASP-rendszerhez eszközök beszerzése feladathoz árajánlat elfogadásáról

Z1

Határozatok:

62/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

ASP-rendszerhez adatminőség, javítás, migráció feladat ellátáshoz árajánlat
elfogadásáról

Z1

63/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

ASP-rendszerhez elektronikus ügyintézéshez árajánlat elfogadásáról

Z1

64/2016. (XII. 15.) NKt
határozat

ASP-rendszerhez működésfejlesztéshez árajánlat elfogadásáról

Z1
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én –
csütörtök – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Irodájában megtartott soron következő nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Haraszti István
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Matolcsi Áron Csabáné
Balogh Zsigmond

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 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 Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
4. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervére
6. Előterjesztés Sápex-Duett Kft-vel kötött vállalkozási szerződés megújításához
7. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéhez
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8. Előterjesztés az Nagykereki Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra
9. Különfélék
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
4. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervére
6. Előterjesztés Sápex-Duett Kft-vel kötött vállalkozási szerződés megújításához
7. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervéhez
8. Előterjesztés az Nagykereki Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra
9. Különfélék
1.
Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosításához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Mivel az
Ügyrendi Bizottság határozatléptelen volt, az előterjesztést nem tudta véleményezni. Kérdezi,
van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Közös
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5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
53/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. december 31.

2.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Mivel az
Ügyrendi Bizottság határozatképtelen volt, a rendelet-tervezetet nem tudta véleményezni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával:
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben
rögzítettek figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzat 1/2016. (II. 26. )
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Finanszírozási bevételét
Költségvetési kiadását

9.950. E Ft-tal
3.510. E Ft-tal
9.950. E Ft-tal
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Finanszírozási kiadását

3.510. E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

298.549. E Ft-ban
308.959. E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

- 10.410. E Ft-ban

A finanszírozási egyenlegét

10.410. E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
269.624. E Ft
160.744. E Ft
28.783. E Ft
60.059.E Ft
14.246.E Ft
5.792.E Ft
39.335. E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadás

37.290. E Ft Finanszírozási kiadás
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1. §
A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2016. december 17. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Zilai Károly s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. december 16. napján.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző
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3.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata a 2017. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Mivel az
Ügyrendi Bizottság határozatképtelen volt, a rendelet-tervezetet nem tudta véleményezni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e Nagykereki Községi
Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelettervezettel:
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben
meghatározottak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nagykereki Községi Önkormányzata, valamint a fenntartásában
működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy 2017. január 1-jétől a 2017. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának folyamatosságát Nagykereki Községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati
rendelete módosított előirányzatainak szintjén biztosítsa.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2017. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2017. évi költségvetésbe.
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3. §
(1) E rendelet 2017. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Nagykereki Községi Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. december 16.
Dr. Juhász Marica
jegyző

4.
Napirendi pont
Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendelet megalkotására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Mivel az
Ügyrendi Bizottság határozatképtelen volt, a rendelet-tervezetet nem tudta véleményezni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezettel:
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagykereki község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Nsztv.), valamint e rendeletben meghatározottak az irányadók.
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2. §
(1) Az Nsztv. 33. §-a alapján a Képviselő-testület helyi népszavazást kizárólag abban a
kérdésben köteles elrendelni, amelyben törvény annak megtartását előírja.
(2) A Képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles
elrendelni helyi népszavazás megtartását.
(3) A Képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el az Nsztv. 32. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyben.
3. §
Helyi népszavazást a település választópolgárai 20%-ának megfelelő számú választópolgár
kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a Képviselő-testület köteles elrendelni a
helyi népszavazást.
4. §
Ez a rendelet 2016. december 17. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2016. december 16.
Dr. Juhász Marica
jegyző

5.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

Ellenőrzendő
folyamat/kockázati
szám
min.
Sor-

Ellenőrzendő
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja,
tárgya,
módszerei, ellenőrzött
időszak)

Azonosított
kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
tipusa

ütemezése
9

szabályEllenőrzés célja: annak
megítélése,
hogy az
önkormányzatok
segélyezési
gyakorlata megfelel-e a
jogszabályi
Önkormányzatok előírásoknak.
Ellenőrzött időszak:
2016. év
Ellenőrzés módszere:
dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

Az
7. önkormányzatok
segélyezési
tevékenysége

Magas prioritású
Felelős:
Határidő:

Szabályozottság
és
szabályosság
megfelelőssége,
Erőforrások
rendelkezésre
állása

szerűségi,

2017.

dokument

IV.n.é.

vizsgálat

5 eseti
vizsgálat

5 ell.nap/
önk.

Zilai Károly polgármester
2016. december 15.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

Ellenőrzendő
folyamat/kockázati
szám
min.
Sor-

Az
7. önkormányzatok
segélyezési
tevékenysége

Magas prioritású

Ellenőrzendő
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja,
tárgya,
módszerei, ellenőrzött
időszak)

Ellenőrzés célja: annak
megítélése,
hogy az
önkormányzatok
segélyezési
gyakorlata megfelel-e a
jogszabályi
Önkormányzatok előírásoknak.
Ellenőrzött időszak:
2016. év
Ellenőrzés módszere:
dokumentum alapú,
helyszíni ellenőrzés

Azonosított
kockázati
tényezők

Szabályozottság
és
szabályosság
megfelelőssége,
Erőforrások
rendelkezésre
állása

Az ellenőrzés
tipusa
szabály-

ütemezése

szerűségi,

2017.

dokument

IV.n.é.

vizsgálat

5 eseti
vizsgálat

5 ell.nap/
önk.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. december 15.

6.
Napirendi pont
Előterjesztés Sápex-Duett Kft-vel kötött vállalkozási szerződés megújításához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sápex-Duett Kft.-vel (4241
Bocskaikert, Monostor u. 33. sz.) általános iskolai étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási
szerződését 2017. december 31. napjáig egy év határozott időtartamra meghosszabbítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2016. december 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sápex-Duett Kft.-vel (4241
Bocskaikert, Monostor u. 33. sz.) általános iskolai étkeztetés biztosítására kötött
vállalkozási szerződését 2017. december 31. napjáig egy év határozott időtartamra
meghosszabbítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. december 31.

7.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéhez
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2016. december 15.
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5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét - a
melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. december 15.
Melléklet a 56/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozathoz:

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. ÉVI MUNKATERVE
JANUÁR
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző
Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére
Előadó: könyvtáros, közművelődési szakember
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadására
Előadó: könyvtáros, közművelődési szakember
FEBRUÁR
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításához
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló ../….. (.....) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Előadó: Dr. Juhász Marica jegyző,
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ÁPRILIS
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatóhoz
Előadó: Dr. Tóth Ferenc r. alezredes, rendőrkapitány
Feketéné Bartha Edit r. alezredes, őrsparancsnok
Dr. Péter Sándor r. ezredes határrendészeti kirendeltség vezető
MÁJUS
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
JÚNIUS
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosításához
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ….2016. (…….)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi ….
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
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JÚLIUS - AUGUSZTUS
Képviselő-testületi ülés nincs tervezve.

SZEPTEMBER
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadásához
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Előadó: Zilai Károly polgármester
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Zilai Károly polgármester

NOVEMBER
Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: Zilai Károly polgármester
Előterjesztés az Nagykereki Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra
Előadó: Zilai Károly polgármester
Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Zilai Károly polgármester

DECEMBER
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megalapozó
rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Zilai Károly polgármester
(Ügyrendi Bizottság)
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Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Zilai Károly polgármester
Előterjesztés Nagykereki Községi Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről
Előadó: Zilai Károly polgármester
Közmeghallgatás
Előadó: Zilai Károly polgármester

8.
Napirendi pont
Előterjesztés az Nagykereki Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykereki Falugondnoki Szolgálat
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
57/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykereki Falugondnoki
Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

9.
Napirendi pont
Különfélék
K/1
Előterjesztés a Bojt és Térsége Ivóvízminőség- Javító Társulás által a KEOP-7.1.0/112011-0064 sz. projekt során létrejött víziközmű vagyon átadás-átvételéről szóló szerződés
tervezetről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
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1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A KEOP-7.1.0/11-2011-0064
projekt során létrejött víziközmű vagyon átadásáról-átvételéről szóló szerződést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. §-a alapján a KEOP
ivóvízminőség- javító beruházás során létrejött víziközmű vagyont a beruházó Bojt és
Térsége Ivóvízminőség- javító Társulástól térítésmentesen átveszi és az átadás napjával
a számviteli nyilvántartásaiban szerepelteti a szerződés melléklete szerinti vagyonleltár
alapján. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából
közcélú adománynak minősül.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges valamennyi
szükséges intézkedést megtegye, az üzemeltetési szerződést aláírja. Felhatalmazza
továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a határozat 1. pontjában
szereplő – vagyonátvételről szóló – szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
58/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A KEOP-7.1.0/11-2011-0064
projekt során létrejött víziközmű vagyon átadásáról-átvételéről szóló szerződést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. §-a alapján a KEOP
ivóvízminőség- javító beruházás során létrejött víziközmű vagyont a beruházó Bojt és
Térsége Ivóvízminőség- javító Társulástól térítésmentesen átveszi és az átadás napjával
a számviteli nyilvántartásaiban szerepelteti a szerződés melléklete szerinti vagyonleltár
alapján. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából
közcélú adománynak minősül.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges valamennyi
szükséges intézkedést megtegye, az üzemeltetési szerződést aláírja. Felhatalmazza
továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a határozat 1. pontjában
szereplő – vagyonátvételről szóló – szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

K/2 Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése című pályázat benyújtására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 1. határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 –
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati felhívásra mindkét
célterület esetében pályázat benyújtását határozza el.
Az 1. célterület esetében az alábbi önkormányzati tulajdonú külterületi utak felújítása tervezett:
Nagykereki 0282/1 hrsz.
A projekt megvalósításához szükséges saját forrást, mely a projekt elszámolható
összköltségének 5%-a, a Képviselő testület a 2017. év költségvetésében biztosítja, valamint a
projekt megvalósítását követően vállalja annak 5 éven át történő fenntartását.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. január 06.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 –
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
pályázati felhívásra mindkét célterület esetében pályázat benyújtását határozza el.
Az 1. célterület esetében az alábbi önkormányzati tulajdonú külterületi utak felújítása
tervezett: Nagykereki 0282/1 hrsz.
A projekt megvalósításához szükséges saját forrást, mely a projekt elszámolható
összköltségének 5%-a, a Képviselő testület a 2017. év költségvetésében biztosítja,
valamint a projekt megvalósítását követően vállalja annak 5 éven át történő fenntartását.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. január 06.

Zilai Károly polgármester: Kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 2.
határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 –
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati felhívásra mindkét
célterület esetében pályázat benyújtását határozza el.
A 2. célterület esetében az alábbi eszközök beszerzése tervezett: erőgép (traktor) + vonólap
Az eszközök tárolási helye az alábbi címen fog megvalósulni: 4127 Nagykereki Kossuth u. 22.,
Nagykereki 326 hrsz.
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A projekt megvalósításához szükséges saját forrást, mely a projekt elszámolható
összköltségének 5%-a, a Képviselő testület a 2017. év költségvetésében biztosítja, valamint a
projekt megvalósítását követően vállalja annak 5 éven át történő fenntartását.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. január 06.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
60/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 –
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
pályázati felhívásra mindkét célterület esetében pályázat benyújtását határozza el.
A 2. célterület esetében az alábbi eszközök beszerzése tervezett: erőgép (traktor) +
vonólap
Az eszközök tárolási helye az alábbi címen fog megvalósulni: 4127 Nagykereki
Kossuth u. 22., Nagykereki 326 hrsz.
A projekt megvalósításához szükséges saját forrást, mely a projekt elszámolható
összköltségének 5%-a, a Képviselő testület a 2017. év költségvetésében biztosítja,
valamint a projekt megvalósítását követően vállalja annak 5 éven át történő fenntartását.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. január 06.

K/3. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP – rendszer országos kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 című pályázat megvalósításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 1. határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)” című
pályázat 1.1. pontjában meghatározott „Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése” feladatának
elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t
(7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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61/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)”
című pályázat 1.1. pontjában meghatározott „Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése”
feladatának elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 2.
határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)” című
pályázat 1.4. pontjában meghatározott „önkormányzati szakrendszerek adatminőségének
javítása, migrációja” feladatának elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)”
című pályázat 1.4. pontjában meghatározott „önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, migrációja” feladatának elvégzésével a beérkezett
árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci
Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 3.
határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’ című
pályázat 1.3. pontjában meghatározott „Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez
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kapcsolódó feltételek kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’
című pályázat 1.3. pontjában meghatározott „Önkormányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.)
bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 4.
határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’ című
pályázat 1.2. pontjában meghatározott „Működésfejlesztés és szabályozási keretek
kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern – Soft
Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2016. (XII. 15.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’
című pályázat 1.2. pontjában meghatározott „Működésfejlesztés és szabályozási keretek
kialakításával a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Govern –
Soft Kft-t (7030 Paks, Váci Mihály u. 3. fsz.2.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

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

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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