NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. január 26-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
1/2017. (I. 27.) Önk
.rendelet

a helyi építési szabályzatról szóló 8/2011. (VIII. 29.) sz. rendelettel módosított
9/2005. (XI.29.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításáról

D2

2/2017. (I. 27.) Önk.
határozat

Nagykereki Községi Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról szóló 8/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

C1

4/2017. (I. 26.) NKt
határozat

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

F4

5/2017. (I. 26.) NKt
határozat

Közművelődési intézmény 2016. évi munkájának értékeléséről

C2

6/2017. (I. 26.) NKt
határozat

Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadásáról

J1

7/2017. (I. 26.) NKt
határozat

A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

8/2017. (I. 26.) NKt
határozat

Az Óvodai Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

9/2017. (I. 26.) NKt
határozat

Biharkeresztesi Közös
megállapodás módosítása

10/2017. (I. 26.) NKt
határozat

Folyószámlahitel igénybevétele

Határozatok:

Önkormányzati

Hivatal

létrehozásáról

E16
szóló

F1

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-án –
csütörtök – de.: 08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Irodájában megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Balogh Zsigmond
Haraszti István

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 helyi építési szabályzat módosításáról
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatásra
4. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére
5. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadására
6. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi
megállapodás módosítására

Közös

Önkormányzati

Hivatal

létrehozásáról

szóló

8. Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez
9. Különfélék
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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 helyi építési szabályzat módosításáról
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatásra
4. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére
5. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadására
6. Előterjesztés társulási megállapodások módosításához
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítására
8. Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez
9. Különfélék

1.

Napirendi pont

Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosításáról

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 a helyi építési
szabályzatról szóló 8/2011. (VIII. 29.) sz. rendelettel módosított 9/2005. (XI.29.) számú
rendelettel jóváhagyott 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
1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló
8/2011. (VIII. 29.) sz. rendelettel módosított
9/2005. (XI.29.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet
módosításáról
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló
24/2000. (XII.21.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.r. 28. § (4) bekezdésére a következőket rendeli el:
1.§
A helyi építési szabályzatról szóló 8/2011. (VIII. 29.) sz. rendelettel módosított 9/2005.
(XI.29.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. §
(2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §
A rendelet 19. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
A rendelet 30. § b) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Zilai Károly sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. január 27. napján
dr. Juhász Marica
jegyző

2.

Napirendi pont

Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról

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 Nagykereki Községi
Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok,
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fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
önkormányzati rendelet módosításával

megállapításáról

szóló

8/2016.

(V.

31.)

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról
szóló 8/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Nagykereki Községi Önkormányzata közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást
nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról szóló 8/2016.
(V. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
3. §
(1) A kialakított felnőtt háziorvos szolgáltatást tekintve Nagykereki község közigazgatási
területe egy körzetet alkot.
(2) A házi gyermekorvosi tevékenységet tekintve Nagykereki község közigazgatási területe egy
körzetet alkot.
(3) A fogorvosi szolgáltatást tekintve Nagykereki község közigazgatási területe egy körzetet
alkot.
(4) Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy védőnői körzetet kialakítva látja
el a védőnői feladatokat.
(5) Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi körzetet
alakít ki.”
2. §
A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Ügyeleti ellátás
4. §
Valamennyi ügyeleti ellátás – alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátás - tekintetében Nagykereki egy körzetet alkot.
3. §
5

A rendelet az alábbi 1. számú függelékkel egészül ki:
„1. számú függelék a 8/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Feladatot ellátók:
Háziorvos, házi gyermekorvos, iskola-egészségügyi orvos:
Dr. Váradi Anikó
Fogorvosi ellátás:
Dr. Kurkó Fogászati Bt.
Ügyeleti ellátás:
Orvosi Ügyelet Kft.
Védőnő:
Somogyi Attiláné
4. §
Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Zilai Károly sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. január 27. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

3.

Napirendi pont

Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatásra

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 határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2017. január 26.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f)
pontja alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-ban
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

4.

Zilai Károly polgármester
2017. január 26.

Napirendi pont

Előterjesztés a közművelődési intézmények 2016. évi munkájának értékelésére

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: Szeretné megköszönni a részletes és színvonalas beszámolót.
Az intézmény munkatársa nagyon jó és színvonalas munkát végez, mindig új programokat talál
ki, amely összehozza a település lakosságát. Csak dicsérni tudja a munkáját.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő a Bocskai István Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 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.
5/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő a Bocskai István Községi Művelődési
Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

5.
Napirendi pont
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadására
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 Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Bocskai István Községi
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervét jóváhagyja.
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.
6/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Bocskai István Községi
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

6.

Zilai Károly polgármester
azonnal

Napirendi pont

Előterjesztés társulási megállapodások 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 a Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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.
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7/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az Óvodai Társulás
Társulási Megállapodásának módosításával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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.
8/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

7.

Zilai Károly polgármester
azonnal

Napirendi pont

Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására

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 Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodás határozat melléklete szerinti módosításával egyetért, s
az egységes szerkezetű módosított megállapodást elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2014. február 19-én elfogadott megállapodást hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2017. január 26.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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9/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás határozat melléklete szerinti
módosításával egyetért, s az egységes szerkezetű módosított megállapodást elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a 2014. február 19-én elfogadott megállapodást hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. január 26.
Melléklet a 9/2017. (I.26.) számú Nkt. határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS
Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására
Preambulum

6.1.-testületei közül mindegyik határozatképes. Amennyiben az együttes ülés
határozatképtelen, vagy ülés közben határozatképtelenné válik, akkor az ülést 5 napon belül
újból össze kell hívni.
6.2.Az együttes ülést Biharkeresztes Város Polgármestere vezeti.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint a 33. cikk (1) és (3)
bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei
között meghatározza szervezeti és működési rendjét. A helyi önkormányzat feladat- és
hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-testület sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt hozhat létre.
Biharkeresztes város, Ártánd község, Bojt község, Nagykereki község és Told község
körjegyzőséget alkotnak. A körjegyzői feladatokat Biharkeresztes Város Polgármesteri
Hivatalának bevonásával látják el. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvénynek a képviselő-testület hivatalára és a körjegyzőségre vonatkozó rendelkezései (38. § 40. §) 2013. január 1. napjától hatályukat vesztik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) és (7)
bekezdése értelmében, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe
választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer
fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. A városi,
valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete
nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás
megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2012. (IX.13.) számú, Bojt Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2012. (IX.13.) számú, Nagykereki Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2012. (IX.13.) számú és Told Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 55/2012. (IX.13.) számú határozatukkal kinyilvánították azon szándékukat,
hogy közös önkormányzati hivatalt kívánnak létrehozni Biharkeresztes város székhellyel.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 298/2012. (XII.10.) BVKt. számú
határozattal a szándéknyilatkozatokat elfogadta.
1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának célja
A Közös Önkormányzati Hivatalt a 2. pontban meghatározott Önkormányzatok Képviselőtestületei az önkormányzatok működésével, valamint az önkormányzati és az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozzák
létre. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
2. Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok
 Biharkeresztes Város Önkormányzata
képviseli: Barabás Ferenc polgármester
székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57.
lakosságszáma:
2010.01.01.: 4173 fő, 2012.01.01.: 4168 fő
 Ártánd Község Önkormányzata
képviseli: Benkő Sándor polgármester
székhelye: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.
lakosságszáma: 2010.01.01.: 551 fő, 2012.01.01.: 539 fő
 Bojt Község Önkormányzata
képviseli: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester
székhelye: 4114 Bojt, Ady E. u. 5.
lakosságszáma: 2010.01.01.: 559 fő, 2012.01.01.: 564 fő
 Nagykereki Község Önkormányzata
képviseli: Zilai Károly polgármester
székhelye: 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.
lakosságszáma: 2010.01.01.: 1281 fő, 2012.01.01.: 1290 fő
 Told Község Önkormányzata
képviseli: Béres Barnabás polgármester
székhelye: 4117 Told, Kossuth u. 4.
lakosságszáma: 2010.01.01.: 354 fő, 2012.01.01.: 356 fő
3. Közös Önkormányzati Hivatal elnevezése és székhelye
Elnevezés: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Alapító okiratát a Megállapodás
1. számú függeléke tartalmazza. Az Alapító okirat akkor érvényes, ha a Megállapodásban
résztvevő települések önkormányzatai azokat elfogadták.
4. A Megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja

11

A Megállapodás létrehozásáról, módosításáról, megszüntetéséről az önkormányzatok
képviselő-testülete minősített többséggel határoz. A megállapodás módosítására, illetve
megszüntetésére vonatkozó kérelmeket, javaslatokat a képviselő-testületek, azok beérkezését
követő 30 napon belül napirendre tűzik.
5. A Hivatal felépítése, összlétszáma
5.1.

A Hivatal
a) Önkormányzati és Hatósági Iroda
b) Pénzügyi Iroda
elnevezésű szervezeti egységekre tagolódik.

5.2.

Ártánd településen egy fő köztisztviselő heti két napon tart ügyfélfogadást, Told
településen, egy fő köztisztviselő, Bojt településen egy fő köztisztviselő, Nagykereki
településen két fő köztisztviselő állandó jelleggel a településen tartózkodik, feladatát
ott látja el. A pénzügyi ügyintézők, adóügyi ügyintéző és pályázati referensek
Biharkeresztesen végzik feladatukat.

5.3.

A Hivatal létszámát a Biharkeresztes Város Önkormányzatának éves költségvetési
rendelete tartalmazza.
6. A Hivatal működésének alapkérdései

6.3.A hivatali feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben szükség esetén együttes képviselőtestületi ülésen kell dönteni.
6.4.Az együttes ülést bármelyik képviselő-testület írásbeli kezdeményezésére össze kell hívni.
A kezdeményező képviselő-testület a jegyző útján gondoskodik a téma, az előterjesztés
előkészítéséről.
6.5.Az együttes ülést Biharkeresztes Város Polgármestere hívja össze, a jegyzővel egyeztetve.
Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a megállapodásban résztvevő önkormányzatok
képviselő
6.6.A határozati javaslatot Biharkeresztes Város Polgármestere bocsátja szavazásra, arról a
képviselő-testületek külön-külön szavaznak.
6.7.Az együttes ülésről közös jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben az érintett
önkormányzatok határozatai a soron következő sorszámmal külön-külön kerülnek
rögzítésre.
6.8.Az együttes ülésről szóló jegyzőkönyvet a megállapodásban résztvevő települések
polgármesterei és a jegyző írja alá.
6.9. A jegyzőkönyvet 7 példányban kell készíteni és az érintett önkormányzatoknak meg kell
küldeni.
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6.10. A Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza, amely a Megállapodás 2. számú függeléke. A szabályzat
érvényességéhez szükséges, hogy a Megállapodásban résztvevő települések
önkormányzatai azokat elfogadják.
6.11. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az azt létrehozó önkormányzatok
képviselő-testületei hagyják jóvá.
6.12. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az önkormányzatok képviselő-testületei
külön-külön megtartásra kerülő ülésen is elfogadhatják.
6.13. Amennyiben a költségvetést valamely képviselő-testület nem fogadja el, és a képviselőtestületek között egyezség nem jön létre, az egyezség létrehozása érdekében az
önkormányzatok képviselő-testületei a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését
együttes képviselő-testületi ülés keretében tárgyalják és fogadják el.
6.14. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Biharkeresztes
Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe.
6.15. A jegyző köteles beszámolni a Hivatal munkájáról minden képviselő-testületnek.
7. A Hivatal irányítása
7.1.

A Hivatalt a székhely település polgármestere irányítja a képviselő-testület döntései
szerint, illetőleg saját hatáskörben.

7.2.

A Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt
polgármesterek együttesen végzik, amelynek érdekében legalább havonta két
alkalommal megbeszélést tartanak.

7.3.

A székhely település polgármesterének egyetértése szükséges a Hivatal köztisztviselője
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.
8. A Hivatal vezetése

8.1. A Hivatalt a jegyző vezeti és a Megállapodásban résztvevő valamennyi településen ellátja
a jegyzői feladatokat.
8.2.

A jegyzőt a székhely település polgármestere - pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. E jogok gyakorlása előtt kikéri a
többi polgármester véleményét.

8.3.

A jegyző kinevezése, felmentése a Megállapodásban érintett polgármesterek
véleményének kikérésével történhet.

8.4.

A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

8.5.

A jegyző ügyfélfogadási idejét a Megállapodás 3. függeléke tartalmazza. Az
ügyfélfogadás időpontját, helyét a helyben szokásos módon nyilvánossá kell tenni.

9. A Hivatal feladatellátásához és működéséhez szükséges költségek meghatározásának
módja
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9.1.

Az adott településen végzett, közös hivatali feladat ellátásához szükséges irodaszerek,
nyomtatványok a Hivatal költségvetésében szerepelnek.

9.2.

A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések önkormányzati épületei
fenntartási költségeinek azon részét, amelyet állami támogatás nem fedez, az érintett
önkormányzat saját éves költségvetésében biztosítja.
Minden a Hivatal fenntartásához, működtetéséhez és a Hivatallal kapcsolatos feladatok
ellátásához szükséges eszközállomány (pl. tárgyi eszközök, szoftverek) a Hivatal
eszköznyilvántartásába kerül feltüntetésre, megjelölve a felhasználás helye szerinti
önkormányzatot.
A közös önkormányzati hivatal telephelye részére használatba adott eszközök listáját
településenként a 4. számú melléklet tartalmazza. A használatba adott eszközök a
települési önkormányzat tulajdonában maradnak.
Amennyiben az adott önkormányzat, a fentieken túl eszközöket szerez be, az az adott
önkormányzat nyilvántartásában kerül bevezetésre.

9.3.

10. Záró rendelkezések
10.1. A Hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok
képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon
belül állapodnak meg.
10.2. Csatlakozás esetén a csatlakozni szándékozó önkormányzat a Megállapodást, az
SzMSz-t köteles előzetesen megismerni és nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az
abban előírt feltételeket magára nézve kötelezősen vállalja. Csatlakozás esetén a
csatlakozás a Hivatal létrehozásáról szóló jelen Megállapodás módosításával érvényes.
10.3. A megállapodó önkormányzatok rögzítik, hogy a körjegyzőséggel kapcsolatban
korábban kötött megállapodás e Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti.
10.1. Megállapodás az aláírás napján jön létre.
10.2. Jelen Megállapodás 2017. február 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a 2014.
február 19-én hatályba lépett Megállapodás hatályát veszti.
………………………………
Barabás Ferenc
polgármester

………………………………
Benkő Sándor
polgármester

………………………………
Béres Barnabás
polgármester

………………………………
Bereginé Szegedi Hajnalka
polgármester

………………………………
Zilai Károly
polgármester
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8.

Napirendi pont

Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez

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 elhatározza, hogy 2017. 01.01.
napjától folyószámlahitelt vesz igénybe a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől 10.000.000.Ft. összegben.
A folyószámlahitel a stabilitási törvény értelmében éven belül igényelhető, ennek értelmében a
Képviselő-testület a folyószámlahitelt 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő
időszakra veszi fel. A hitelt 2017. 12. 31-re kell visszafizetni.
A Képviselő-testület a hitelösszeg fedezetéül a Nagykereki Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Nagykereki 66/1, 642 hrsz.-ú ingatlanokat ajánlja fel.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos teendők
ellátásával, a hitelszerződés aláírásával.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2017. január 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2017. (I. 26.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2017. 01.01.
napjától folyószámlahitelt vesz igénybe a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől
10.000.000.- Ft. összegben.
A folyószámlahitel a stabilitási törvény értelmében éven belül igényelhető, ennek
értelmében a Képviselő-testület a folyószámlahitelt 2017. január 1-től 2017. december
31-ig terjedő időszakra veszi fel. A hitelt 2017. 12.31-re kell visszafizetni.
A Képviselő-testület a hitelösszeg fedezetéül a Nagykereki Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő Nagykereki 66/1, 642 hrsz.-ú ingatlanokat ajánlja fel.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos teendők
ellátásával, a hitelszerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. január 31.

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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