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Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülését a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában 

biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a képviselő-testület szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (X.15.) önkormányzati rendelet 7. § 

(2) bekezdésben foglaltakra – összehívom. 
 

Az ülés időpontja: 2017. április 6. (csütörtök) 1600 óra 
 

Az ülés helye: Le Til Kúria (Biri, Fő út 94.) 
 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 
1) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két 

ülése között tett fontosabb intézkedésekről, a testület által átruházott ha-

táskörben hozott döntésekről, a közérdekű bejelentések intézéséről 
      Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

2) Az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi zárszámadásáról  
     Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 
     Előadó: Dr. Gyirán Zoltán jegyző 

 

4) A településfejlesztési koncepcióval, az integrált településfejlesztési stratégi-

ával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézi-

könyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetési szabályzatról 
      Előadó: Dr. Gyirán Zoltán jegyző 
 

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról 
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     Előadó: Dr. Gyirán Zoltán jegyző 

 

6) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról 
      Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

7) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
      Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

8) A településkép védelmével kapcsolatos feladatokról 
     Előadó: Dr. Gyirán Zoltán jegyző 

 

9) Sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről 
     Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

10) Háziorvosi körzet ellátását biztosító együttműködési megállapodásról 
       Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

11) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. 

évi értékeléséről 
      Előadó: Zakar Erzsébet családsegítő, Dr. Gyirán Zoltán jegyző 

 

12) A település egészségügyi alapellátásának helyzetéről 
       Előadó: Bagi Bernadett védőnő, dr. Vonza Tibor háziorvos 

 

13) A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
     Előadó: dr. Illés László r. alezredes kapitányságvezető, Tömpe Sándor őrsparancsnok 

 

14) A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 
       Előadó: Gerebenics Károly tű. alezredes, kirendeltség-vezető 

 

15) A települést érintő munkanélküliségről, a foglalkoztatás lehetőségeiről 
       Előadó: Hamza Zsolt, a Nagykállói Járási Hivatal osztályvezetője 

 

16) A kegyeleti közszolgáltatás helyzetéről 
       Előadó: Szekeres Ágnes, az ORFEUSZ Kegyeleti Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

17) Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás helyzetéről 
       Előadó: a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselője 

 

18) A helyi termelői piac hasznosításáról 
       Előadó: Almási Katalin polgármester 

 

19) Időszaki települési támogatási kérelmekről 
       Előadó: Almási Katalin polgármester 

 
Tisztelt Képviselőtársam! Felhívom a figyelmét, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés i) pontja értelmében az önkormányzati kép-



viselő köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali 

eljárásában részt venni; továbbá a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

8/2014. (X.15.) önkormányzati rendelet 31. §-a alapján a települési képviselő köteles a polgár-

mesternek bejelenteni, amennyiben a képviselő-testület ülésén nem vesz részt. Bejelentés hiányá-

ban távollétét igazolatlan távollétnek kell tekinteni. 

 

 

Kelt: Biri, 2017. március 30.  

 

P.H. 

 

 

                                                                             Üdvözlettel: 

 

 

Almási Katalin 

polgármester 

 
 


