NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. december 19-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
76/2017. (XII. 19.) NKt
határozat

Karácsonyi támogatás összegének, a 70/2017. (XII. 07.) NKt határozat
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 19-én
– kedd – du.: 14:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Irodájában megtartott rendkívüli 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

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 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 ponttal.

Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a karácsonyi támogatás összegének módosítására
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a karácsonyi támogatás összegének módosítására
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a karácsonyi támogatás összegének meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
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Mivel észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti, alábbi határozati
javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2017. (XII. 07.) NKt. határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendeletének 10/C. § (2) bekezdésének alapján a 2017. évi karácsonyi
támogatás összegét 25.000 Ft-ban, azon személyeknek, akik 18. életévét be nem töltött
gyermeket/gyermekeket nevelnek, 30.000 Ft-ban határozza meg.
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.
76/2017. (XII. 19.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2017. (XII. 07.) NKt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 10/C. § (2) bekezdésének alapján a 2017.
évi karácsonyi támogatás összegét 25.000 Ft-ban, azon személyeknek, akik 18.
életévét be nem töltött gyermeket/gyermekeket nevelnek, 30.000 Ft-ban határozza
meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

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

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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