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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 3-án –
péntek – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné

polgármester
alpolgármester

Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

képviselő
képviselő
képviselő

Árgyelán Andrea

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Kubinyiné Szilágyi Mária

irodavezető

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Berei Zsoltné
Czeglédi Levente Vince

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz
javaslatot annyi módosítással, hogy az 5. napirendi pont tárgyalásakor tárgyalják meg a
különfélék 9. és 10. napirendi pontjait is. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e
így a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A
polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítására
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4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010.
(XI. 11.) számú önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
•
•

Előterjesztés a polgármester költségtérítésének meghatározására
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására

6. Előterjesztés a Bocskai István Művelődési Ház és Könyvtári Feladat-ellátó hely
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóra és 2012. évi munkatervének
elfogadására
7. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat és intézményei szakfeladatainak
meghatározására
8. Előterjesztés a nagykereki Bocskai István Tagiskola működési költségeinek
csökkentésére vonatkozó javaslatokról
9. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A
polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Zilai Károly polgármester: A Képviselő-testület előző ülésén hozott határozatainak
megfelelően az alábbiakról tájékoztat:
A háziorvosi ellátásra kiírt pályázat a KSZK és az Országos Alapellátó Intézmény honlapján
megjelent, az Egészségügyi Közlöny megjelenésének várható időpontja: 2012. február 07.
Kérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak,
elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 3.
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2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: A község jelenlegi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint
tájékoztatja a testületet. Az önkormányzat részére minden lehívott támogatás megérkezett. A
munkabéreket és segélyeket maradéktalanul kifizették. Jelenlegi szállítói tartozásuk:
3.905.840.-Ft. Hitelállományuk: - folyószámlahitel: 4.790.173.-Ft, - éven belüli: 2.028.765.Ft.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kovács Miklós képviselő: Az állam által leosztott állami támogatásokból milyen tartozások
lettek kifizetve?
Zilai Károly polgármester: Biharkeresztes felé fennálló közoktatási hozzájárulás tartozást
fizették vissza, illetve, ahogy a beszámolóból kitűnik, a jelenlegi folyószámlahitel 4.790.173.Ft, azt törlesztették vissza, abban van a 12 milliós állami támogatás.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri,
szavazzanak, elfogadják-e a tájékoztatót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
2011. december 22-től 2012. február 02-ig terjedő időszak pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 3.

3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A tervezetet az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat az előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: Egy kiegészítése lenne, mivel az előterjesztésben nincs benne a
rendelet hatálybalépésének a napja. Javasolja, hogy a rendelet 2012. február 15-én lépjen
hatályba, a rendelet rendelkezéseit a 2012. január 01. napjától kezdődően, folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Zilai Károly polgármester: Javasolja az elhangzott kiegészítéssel a rendelet elfogadását. Kéri
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II. 06.) önkormányzati rendelete
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26.
§-ában, 33. § (7) bekezdésében, 37. § (1) d) pontjában, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Nagykereki
Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a
következő 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Nagykereki
község területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
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amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.”
2. §
(1)

Az Ör. 5/A. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén
a) az BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat,
hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban
foglaltaknak.
b) az BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési
kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. § (2) bekezdés
alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.”
(2)

Az Ör. 5/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(10) A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély havi összege a
családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező
legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó
közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot
állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összegére a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) – (3) bekezdései az
irányadóak.”
3. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 15. napján lép hatályba.
(2) A jegyző 2012. január 01. napját megelőzően Ör. 5/A. § -a alapján megállapított
jogosultságokat 90 napon belül felülvizsgálja és intézkedik, hogy az Ör. 5/A. § (10)
bekezdése alapján megállapított rendszeres szociális segély első alkalommal a 2012.
árpilis hónapjában kerüljön folyósításra.
(3) Hatályát veszti az Ör. 6. §; 7. § ; 9. §-a, azzal, hogy a 2012. január 1-jét megelőző
időponttal megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban
megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható.
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(4) A rendelet rendelkezéseit a 2012. január 01. napjától kezdődően folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Zilahi Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. február 6. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010.
(XI. 11.) számú önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A tervezetet az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat az előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: Szintén a hatálybalépéssel kapcsolatban lenne kiegészítése.
Javasolja, hogy a rendelet 2012. február 15-én lépjen hatályba, a rendelet rendelkezéseit a
2012. január 01. napjától kezdődően, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Kovács Miklós képviselő: A méltányosságból megállapítható átmeneti segélyezéssel
kapcsolatban lenne kérdése. Ez a hatáskör már át lett ruházva, az 5.000 Ft alatti segélyezést a
polgármesterre ruházták. Szeretné, ha a testületi üléseken beszámolnának arról, hogy milyen
döntések születtek az átmeneti segélyezésben. Hisz ez átruházott hatáskör, a testület helyett
hozzák meg a döntéseket.
Zilai Károly polgármester: Nagyon kevés átmeneti segélyt állapítottak meg eddig, sem Ő, sem
az Ügyrendi Bizottság sem osztogatja a pénzt, hisz nincs miből. Nincs akadálya, hogy
tájékoztassák a testületet a döntésekről.
Árgyelán Andrea jegyző: Nem ezt érinti a jelenlegi hatásköri rendelet módosítása. A rendelet
felülvizsgálata történt meg, a rendelet még tartalmazott olyan rendelkezéseket, amelyeket már
korábban megszüntettek, mint például az ápolási díj. A lakásfenntartási támogatást jegyzői
hatáskörbe tette át a törvény polgármesteri hatáskörből, ezt a módosítást is tartalmazza a
tervezet. Amennyiben a képviselő-testület úgy kívánja, az Ügyrendi Bizottság beszámol a
hozott döntéseiről, ez évente egyszer történik, az SZMSZ tartalmazza az idejét, ezt meg fogja
nézni, beszámolnak a hozott döntésekről.
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Zilai Károly polgármester: Javasolja az elhangzott hatálybalépésre vonatkozó kiegészítéssel a
rendelet elfogadását. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendeletmódosításával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II. 06.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XI. 11.) számú
önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2)
bekezdésében és a 9. § (3) bekezdésében, valamint Nagykereki Község Önkormányzat
Képviselő-testületének és Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. számú melléklet
Átruházott hatáskörök jegyzéke
(1)

A Képviselő-testület:
az ötezer forintot meghaladó átmeneti segéllyel,
az első lakáshoz jutók támogatásával,
kapcsolatos ügyekben hatáskörét az Ügyrendi Bizottságára ruházza.

(2)

A Képviselő-testület a:
-

az ötezer forintot el nem érő átmeneti segéllyel,
valamint a nem összegszerű átmeneti segéllyel és a
hivatalból történő eljárással,
- temetési segéllyel,
- köztemetéssel,
- rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatással,
gyermekjóléti szolgáltatással,
- közterület – használat engedélyezésével,
kapcsolatos ügyekben hatáskörét a polgármesterre ruházza át.”
(1) Ez a rendelet 2012. február 15. napján lép hatályba.
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(2) A rendelet rendelkezéseit a 2012. január 01. napjától kezdődően folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Zilahi Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. február 06. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
Előterjesztés a polgármester költségtérítésének meghatározására
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztések írásban kiküldésre kerültek. A tervezetet az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. El szeretné mondani, hogy már az
Ügyrendi Bizottságot is tájékoztatta arról, hogy a polgármesteri költségtérítés minimumára,
azaz a 20%-ra tart igényt. Az a törvény alapján akkor is jár, ha nem szavazza meg a testület.
Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós: Ha lehetőség van arra, hogy ismét kapják a tiszteletdíjat, a költségtérítés
minimum kategóriája a 20%, ez így arányos.
Zilai Károly polgármester: Javasolja az elhangzott módosítással, tehát 20%-kal a határozati
javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak elfogadják-e a javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zilai Károly polgármester
költségátalányát 2012. február 1. napjától illetményének 20 % - ában állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal

Dávid Andrásné alpolgármester: Azt szeretné megkérdezni, hogy a tiszteletdíjat
mindenféleképp bérjellegű juttatásként kell megkapniuk, vagy lehetne költségtérítés is, ez
adózás szempontjából lenne lényeges.
Kovács Miklós képviselő: Korábban szó volt arról, hogy többen lemondanának a
tiszteletdíjról, akkor sem lehetett megoldani, hisz vagy mindenki kap tiszteletdíjat, vagy senki
sem. A költségtérítést számlával kellene igazolni.
9

Nagy Károly képviselő: Ha szeretné felajánlani a tiszteletdíját, azt megteheti?
Árgyelán Andrea jegyző: Megteheti, felveszi a képviselő a tiszteletdíjat és ő adja át, a
járulékok ugyan úgy terhelik, azt az önkormányzat fizeti ki.
Árgyelán Andrea jegyző: A Pttv. szerint a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében
vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi. A polgármesternél költségátalány van, ez pedig költségtérítés. Itt csak számlával
igazolt költségeket lehet elszámolni.
Dávid Andrásné képviselő: Akkor tiszteletdíjnak kell maradnia.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti rendelet elfogadását. Kéri szavazzanak egyetértenek-e rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.( II. 06.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok
tiszteletdíjának megállapításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nagykereki község önkormányzati képviselő-testület tagjaira,
valamint a képviselő-testület bizottságának képviselő-testületi tagjaira.
2. §
A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta 30 000 Ft tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj)
illeti meg.
3. §
A képviselő-testület tagja bizottsági elnöki feladata ellátásáért 10 000 Ft összegű tiszteletdíjra
jogosult.
4. §
A bizottság képviselő-testületi tagjai tagságukért 5 000 Ft tiszteletdíjra jogosultak.
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5. §
A tiszteletdíjak kifizetésének határideje minden tárgyhót követő 15. nap
6. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 6. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök
tiszteletdíjának megállapításáról szóló 9/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet.

Zilai Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. február 6. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
Zilai Károly polgármester: Javasolja az alpolgármesteri tiszteletdíj előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Andrásné
alpolgármester tiszteletdíját 2012. február 1. napjától 40 000 Ft-ban, azaz negyvenezer
forintban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a Bocskai István Művelődési Ház és Könyvtári Feladat-ellátó hely
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóra és 2012. évi munkatervének
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
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Kovács Miklós képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy tevékenykedtek az intézménynél.
2012. február 28. napjával megszűnik az intézmény, elmegy nyugdíjba az intézményvezető.
Ezeket a feladatokat hogyan fogják a továbbiakban ellátni?
Árgyelán Andrea jegyző: A Bocskai István Művelődési Ház és Könyvtárat, mint intézményt
szüntették meg, a továbbiakban is működni fog, csak szakfeladaton. Az intézményvezető
2012. február 28-tól töltheti felmentési idejét, mely 8 hónap. Legalább a fele alól mentesíteni
kell a dolgozót, ha kérelmezi, egyébként pedig a teljes felmentési időre mentesíteni lehet a
munkavégzés alól. Ezzel kapcsolatban történnek még egyeztetések, hisz még a felmentését
sem kérelmezte a dolgozó.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A tavaly évi törvényalkotás hozta magával, hogy az
előrehozott öregségi nyugdíj, mint ellátási forma 2012. január 1-től nem állapítható meg. Az
1953-ban született nők még igényelhetik a korhatár előtti ellátást, de az nem nyugdíj. Minden
olyan érintetett, aki el szeretett volna menni nyugdíjba, kértük, hogy újra igényelje meg a
jogviszony igazolást, illetve a szolgálati viszony igazolását a nyugdíjbiztosítótól, mert ettől
függ, hogy mit tudnak igénybe venni még ebben az évben. Egyébként pedig kötelezően
ellátandó feladatot látott el az intézmény, eddig intézményként, később pedig az
önkormányzat szakfeladatán.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, kéri szavazzanak
egyetértenek-e a határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
1. Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bocskai István Községi
Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
2. Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Bocskai István
Községi Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2012. évi munkatervét
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 3.

7. Előterjesztés Nagykereki Község
szakfeladatainak meghatározására

Önkormányzat

és

intézményei

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Szeretne egy kiegészítést tenni az előterjesztéshez,
mivel amikor azt készítették még nem állt rendelkezésükre a Nemzetgazdasági Minisztérium
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állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy a képviselői tiszteletdíjak körjegyzőség esetén hol kell
tervezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján mindig az adott
önkormányzat költségvetésébe tervezendő ez a díj, ezért a szakfeladatok sorát ki kell
egészíteni az önkormányzati jogalkotás 841112 szakfeladattal.
Kovács Miklós képviselő: Mivel csatlakoztak a körjegyzőséghez, innen gyakorlatilag az
összes feladat átkerült a körjegyzőséghez, itt nem maradt semmi.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ezek a szakfeladatok, amelyek itt szerepelnek, azok
Nagykereki Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékletét
képezik, és a Nagykerekire könyvelendő szakfeladatokat tartalmazzák. A pénzügyi tranzakció
Biharkeresztesen történik, erről megállapodás született az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal között. Valóban most már a hivatal feladatait, a körjegyzőségi hivatal látja el. Ahhoz,
hogy Nagykereki feladatai külön könyvelhetőek legyenek, az SZMSZ mellékleteként
szerepeltetni kell a szakfeladat rendet. Eddig ezek a szakfeladatok a polgármesteri hivatal
alapító okiratában szerepeltek. Miután az önkormányzatnak alapító okirata nincs, ezért az
SZMSZ mellékleteként kell elfogadni.
Kovács Miklós képviselő: Itt elfogadják, a munkavégzés pedig Biharkeresztesen történik.
Árgyelán Andrea jegyző: Most már kategorikusan el kell választani az önkormányzati és
polgármesteri hivatali vagy körjegyzőségi hivatali feladatokat, mivel a költségvetése is
elkülönül, a beszámolója is. Külön bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Itt az
intézmények megszüntetésre kerültek, de minden egyes intézménynek külön bankszámlával,
külön adószámmal kell rendelkeznie, külön költségvetést, beszámolót kell készítenie. Minden
intézményi feladat azon a bankszámlán történik forgalmilag, ahová való.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az elhangzott
kiegészítéssel a határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagykereki Község
Önkormányzatának szakfeladatait a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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1. számú melléklet a 8/1012.(II.03.) számú határozathoz
2012. január 1. napjától érvényes szakfeladat-rend
3 6 0 0 0

0

víztermelés,- kezelés, - ellátás

4 2 1 1 0

0

út, autópálya építése

4 2 9 9 0

0

egyéb m.n. s építés

5 6 2 9 1

2

Óvodai intézményi étkeztetés

5 6 2 9 1

3

Iskolai intézményi étkeztetés

5 6 2 9 1

7

Munkahelyi étkeztetés

6 8 0 0 0

1

lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6 8 0 0 0

2

nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7 5 0 0 0

0

állat-egészségügyi ellátás

8 4 1 1 1

2

önkormányzati jogalkotás

8 4 1 1 9

1

nemzeti ünnepek programjai

8 4 1 1 9

2

kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

8 4 1 4 0

1

közvilágítás

8 4 1 4 0

2

város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

8 5 1 0 1

1

Óvodai nevelés, ellátás

8 5 2 0 1

1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

8 5 2 0 2

1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

8 8 9 2 0

1

Gyermekjóléti szolgáltatás

8 6 2 1 0

1

háziorvosi alapellátás

8 6 2 1 0

2

háziorvosi ügyeleti ellátás

8 6 9 0 4

1

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 8 2 1 1

1

rendszeres szociális segély

8 8 2 1 1

2

időskorúak járadéka

8 8 2 1 1

3

lakásfenntartási támogatás normatív alapon

8 8 2 1 1

5

ápolási díj alanyi jogon
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8 8 2 1 1

6

ápolási díj méltányossági alapon

8 8 2 1 1

7

rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

8 8 2 1 1 8

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

8 8 2 1 1 9

óvodáztatási támogatás

8 8 2 1 2 2

átmeneti segély

8 8 2 1 2 3

temetési segély

8 8 2 1 2 4

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

8 8 2 1 2 5

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

8 8 2 1 2 9

egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

8 8 2 2 0 2

közgyógyellátás

8 8 2 2 0 3

köztemetés

8 8 9 9 2 1

Szociális étkeztetés

8 8 9 9 2 2

Házi segítségnyújtás

8 8 9 9 2 3

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

8 8 9 9 2 4

Családsegítés

8 8 9 9 2 8

falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

8 9 0 4 4 1

rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás

8 9 0 4 4 2

bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

8 9 0 4 4 3

egyéb közfoglalkoztatás

9 1 0 5 0 1

közművelődési tevékenységek és támogatásuk

9 6 0 3 0 2

Köztemető - fenntartás és működtetés
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8. Előterjesztés a nagykereki Bocskai István Tagiskola működési költségeinek
csökkentésére vonatkozó javaslatokról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Az Ügyrendi Bizottság
a 2. határozati javaslatot javasolta elfogadásra. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat
az előterjesztéshez?
Kovács Imre képviselő: Ahogy a Bizottsági ülésen Irodavezető Asszony elmondta, külön
csoportokban fogják oktatni a fő tantárgyakat, akkor sok kifogásuk nem lehet a
csoportösszevonás ellen, hisz nincs más megoldás.
Dávid Andrásné alpolgármester: Több variációt is kidolgoztak a napirenddel kapcsolatban,
részletes kimutatást készítettek az előterjesztésben. Nem jó szívvel látjuk, hogy ismét össze
kell vonni évfolyamokat, ha nincs más lehetőség, nem tudnak mit csinálni, hisz nagyon
alacsony a gyermeklétszám. Harmadik osztályban 10 fős osztálylétszám van, ez is egy nagyon
kritikus létszám. Ha később döntenek az osztályösszevonásról, az ÖNHIKI támogatás
benyújtásától is eleshetnek. A 2. határozati javaslatot tartja elfogadhatónak. Azt szeretné még
megtudni, hogy az 1. variációnál 2011/2012-es tanév szerepel, a többinél pedig 2012/2013-as
tanév, valamint kevesli a 953.680.-Ft megtakarítást egy pedagógus álláshely
megszüntetésével.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Az 1. variációban a 2011/2012-es tanév szerepel,
amely a jelenlegi állapotot mutatja be. Egy tanév mindig két gazdasági évben történik, hisz
szeptember 1-től december 31-ig 2011, január1-től augusztus 31-ig pedig 2012. évre esik.
Amennyiben a testület azt nyilatkozná ki, hogy a kimutatott 18.347 EFt-ot, amelyből
céltartalékként van betervezve 955 EFt, ezt a változatot fogadja el, ezt az összeget kellene
befizetni ebben a 2012-es gazdasági évben. A kiemelt munkavégzéséért járó kereset
kiegészítés, mely pedagógusonként igényelhető és összege 5250 Ft/fő/hó, összesen 955 EFt
ezt helyeznék céltartalékba, ha az önkormányzatnak lesz rá anyagi fedezete, ha az ÖNHIKI
vagy egyéb saját bevétele úgy alakul, hogy azt meg tudja fizetni, akkor ezt akár december 30án is ki lehetne fizetni, de mindaddig ehhez nem nyúlhatnak hozzá, míg erre az önkormányzat
engedélyt nem ad. A következő variációkban már 2012/2013-as tanév szerepel, hisz
bármilyen osztályösszevonásra, csoportösszevonásra csak szorgalmi időn kívül kerülhet sor.
Tehát szeptember 1-től kerülhet sor arra, hogy a 3-4 osztály összevontan működjön. Az
előterjesztésben egy fő üres álláshelyet kívánnak megszüntetni. Az álláshely megszüntetése
személyt nem érint, de a bére be van tervezve, ugyanis a jelenlegi osztályok száma és a hozzá
kapcsolódó ellátandó tanítási órák száma azt kívánná meg, hogy 12 pedagógus dolgozzon az
iskolában, ennyi pedagógus nem dolgozik, de a hiányzó pedagógus óráit is ellátja a többi
pedagógus, így túlóra keletkezik. A túlórák fedezete az üres álláshelyre betervezett bér. A
tanév végét követően, július 1-vel megszüntethető az üres álláshely, így 5 hónapra - mivel a
decemberi bér már a 2013-as év költségvetésében szerepelne – a 144.570.-Ft/hó pedagógus
bér 5 hónapra eső részéből valamint az illetménypótlék, utazási költség időarányos részéből
tevődik össze a 953.680.-Ft.
A kritikus gyereklétszám miatt ezt a döntést meg kell lépni, a tantárgyfelosztás, az órák
szervezése úgy történik, hogy a matematika, magyar külön van a harmadikosoknak és külön a
negyedikeseknek, úgymond csoportbontás történik. Míg a testnevelés, a rajz, az ének, a
technika azok a tantárgyak, ahol együtt vannak a gyerekek. Csökken az osztályok száma,
ezáltal csökken az ellátandó órák száma, nincs szükség az üres álláshelyre, és nem kell senkit
sem elküldeni. A tagintézmény vezetőjével leegyeztették a variációkat, az Ő véleményük
szerint is a 2. variáció jelenti a megoldást. Tudni kell, hogy csoportfinanszírozást ad az állam,
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a maximumot akkor adja, ha teljes az osztálylétszám, utána pedig arányosan csökkenti a
finanszírozást, ahogy a gyereklétszám van.
Kovács Miklós képviselő: Ha a 2-es variáció kerül megszavazásra, akkor hogyan fog történni
az osztályok itteni helyzete?
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Minden osztály itt Nagykerekiben tanul, az első és
második összevont osztály, a harmadik-negyedik összevont osztály, a többi pedig önálló
osztály. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a gyermeklétszám ne csökkenjen.
Zilai Károly polgármester: Mivel a tízórait nem kötelező adni, annyi segítséget szeretne kérni
az Irodavezető Asszonytól, hogy számítsa ki, mennyibe kerül ez havonta az
önkormányzatnak. Ha jelentős összeg, akkor meg kellene szüntetni, hisz 1,5 milliós
megtakarítás már nagyon jó lenne, mivel az iskolatejet amúgy is ingyen kapják a gyermekek.
Például a 18 Ft-os kiflit be tudná vállalni az önkormányzat, hisz nem mindegy hogy 100 Ft
egy tízórai, vagy 20 Ft-ból is kijön. Erre vissza kellene majd térni.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Jelenleg Nagykerekiben a tízórai 70Ft+áfa, amelyik
gyerek nem jogosult ingyenes étkezésre, annak kell megfizetni, a nyersanyagnorma hárítható
át csak a szülőre, tehát a rezsiköltség az önkormányzatot terheli. Minden általános iskolás
gyermek számára igényeltek ingyen iskolatejet, ha olyan szilárd tápanyagot biztosít hozzá az
önkormányzat, amelyet el kell készíteni, annak már rezsiköltsége is van. Ha viszont naponta
egy kiflit, vagy egy zsömlét biztosít az önkormányzat, az 25 Ft, annak nincs semmilyen
járulékos költsége. De ezt ki kell számolni.
Zilai Károly polgármester: Erre majd visszatérnek. Mivel további kérdés nem merült fel,
javasolja az előterjesztés szerinti 2. határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi Biharkeresztes
Város Önkormányzat Képviselő-testületénél, hogy az intézményfenntartó társulás által
működtetett Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nagykereki Bocskai
István Tagiskolájában a 2012/2013. tanévben az első-második évfolyamon, valamint a
harmadik-negyedik évfolyamon egy - egy összevont iskolaotthonos osztály indítását
engedélyezze, valamint 1 fő pedagógus álláshelyet 2012. július 1. napjával szüntessen
meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. február 3.
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9. Különfélék
Zilai Károly polgármester: Most került kiosztásra a 11. számú előterjesztés.
Önkormányzatunk Biharkeresztes Város gesztorságával támogatást nyert a Startmunka
program mezőgazdasági projektjének megvalósításához. Az önkormányzat saját tulajdonban
lévő zártkertek művelésével kívánja megvalósítani a projektet. A területek feltérképezésekor
és kijelölésekor azzal szembesültek, hogy ezeket az ingatlanokat a szomszédos területekkel
egybeművelve hasznosítják.
Az ingatlanok túlnyomó többségében sem a jelenlegi használó személyét, sem az ingatlan
pontos elhelyezkedését nem lehet megállapítani, ezért szükséges a földterületek kiméretése.
Szőllősi László földmérő 50.000-100.000Ft.- között vállalná a 20 terület kimérését.
Árgyelán Andrea jegyző: Annyival szeretné kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy a
földkimérés költségét, mely legfeljebb 100.000.-Ft, Nagykereki Község Önkormányzata a
2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
Nagy Károly képviselő: Voltak kint a zárkerteket megnézni, nem tudták megállapítani, hogy
kik használják, vannak amelyek egybe vannak szántva.
Kovács Miklós képviselő: Ezek olyan területek, amelyeknek a tulajdonosai régen elhaltak, a
földterületek nem lettek elhagyatékolva, ezek jelentős részét a leszármazottak használják, de
nincsenek rendezve a tulajdonviszonyok. Ha megtörténik a kimérés, úgy kell megoldani, hogy
a karók a helyükön maradjanak. Valamint egyeztetni kellene a jelenlegi használókkal, hogy
milyen jogon használják a földterületet, ebből még lesznek problémák.
Árgyelán Andrea jegyző: Ezek önkormányzati területek. Az ingatlanvagyon kataszterből
kerültek kiírásra a földterületek, mind önkormányzati vagyonként van nyilvántartva. A
Startmunka program pályázatban ezek a területek lettek leadva, ezektől nem lehet eltérni.
Biharkeresztesen is előfordult, hogy a területek bejárásakor vették észre, hogy volt olyan
terület, amelyet használtak, de jogcím nélkül.
Kovács Miklós képviselő: Ha már itt lesz a földmérő, meg kellene próbálni a gazdákkal
területet cserélni, hogy egybe függő területen dolgozzanak, ne kelljen mászkálni a
szőlőskertekben. 300 kodrátos földterület nem művelhető, követhetetlen lesz, hogy hol
vannak a munkások.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: A Startmunka program pályázatnál kell módosítást
kérni, az ahhoz szükséges dokumentumoknak pedig rendelkezésre kell állni, viszont a terület
nagysága nem változhat.
Árgyelán Andrea jegyző: A testület meghozza a döntését, a földmérővel egyeztetnek, a
földterületet jelenleg használó is jelen lenne. Ez lenne az első lépés. Tisztázzák a földterületek
tulajdonviszonyait.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ennek az évnek a beadott helyrajzi számokon kell
megvalósulnia.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, kéri szavazzanak
egyetértenek-e a határozati javaslattal.

18

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2012. (II. 03.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szőllősi László
geodétát a földmérési feladatok elvégzésével.
A földkimérés költségét, mely legfeljebb 100.000.-Ft, Nagykereki Község
Önkormányzata a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta, a
testület zárt ülésen folytatta munkáját.

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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