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Határozatok: 

 
2/2022.  (I. 26.) sz. 

határozat 

Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására 

A20 

 

3/2022.  (I. 26.) sz. 

határozat 

Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

elfogadására 

A20 

 

4/2022.  (I. 26.) sz. 

határozat 

Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadására  A20 

 

5/2022.  (I. 26.) sz. 

határozat 

Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására  A20 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2022. január 26-án – szerda – de. 08:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal Nagykereki Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Balogh Zsigmond  elnök 

Dávid Andrásné  bizottsági tag 

Gönczi Gyula   bizottsági tag 

Zámbó Géza    bizottsági tag 

 

Zilai Károly                     polgármester 

Dr. Köstner Dávid  jegyző 

Balogh Anikó   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak, vendégek:  

 

Kovács Miklós   alpolgármester 

 

Az ülésről igazoltan távolmaradt:  

 

Dr. Bánfalvi Győző Sándor bizottsági tag  

Kiss Tamás Lajos   bizottsági tag  

 

 

Balogh Zsigmond bizottság elnöke – ülésvezető elnök – tisztelettel köszönti a 

jelenlévőket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 6 megválasztott 

bizottsági tagból 4 fő jelen van, az Ügyrendi Bizottság ülését megnyitja.  

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület meghívójában szereplő, bizottságot érintő napirendi 

pontot tárgyalja meg az Ügyrendi Bizottság. 

 

Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi ponttal.    

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

   

2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról 

 

3. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadására  

 

4. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására 
  

4 jelenlévő bizottsági tagból 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott.  
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Elfogadott napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

   

2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról 

 

3. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadására  

 

4. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja a 

rendelet módosítását, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Nagykereki 

Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára 

elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

4 jelenlévő bizottsági tagból 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2/2022. (I. 26.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a 

Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

 Határidő:  azonnal 
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2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja a 

rendelet módosítását, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

4 jelenlévő bizottsági tagból 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 3/2022. (I. 26.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

 Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadására 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja a 

rendelet módosítását, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a polgármester 

illetményének és költségtérítésének módosításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 

számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

4 jelenlévő bizottsági tagból 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 
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Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 4/2022. (I. 26.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

polgármester illetményének és költségtérítésének módosításáról szóló előterjesztést a 

Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

 Határidő:  azonnal 

 

 

4. Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja a 

rendelet módosítását, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az 

alpolgármester tiszteletdíjának elfogadásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára 

elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

4 jelenlévő bizottsági tagból 4 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 4 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 5/2022. (I. 26.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az 

alpolgármester tiszteletdíjának elfogadásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 

számára elfogadásra javasolja. 

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

 Határidő:  azonnal 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Balogh Zsigmond ülésvezető elnök  

a bizottság ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

          Balogh Zsigmond                         Gönczi Gyula        

              bizottsági elnök                                               bizottsági tag  

 

 

      Balogh Anikó 

                          jegyzőkönyvvezető 


