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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én –
péntek – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné

polgármester
alpolgármester

Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Horváth Julianna

NCKÖ elnök

Árgyelán Andrea

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Farkas Lajos
Kiss Katalin

könyvvizsgáló
pénzügyi főmunkatárs

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 6 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont
1. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadásához
2. Előterjesztés a „hosszú távú közfoglalkoztatás” kérelem jóváhagyásáról
3. Különfélék
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Napirendi pont tárgyalása
1/a. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A tervezetet az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás, a
napirendi ponttal kapcsolatban?
Árgyelán Andrea jegyző: Egy korrekciója lenne az előterjesztésben. Az összegzésnél nem lett
két szám pontosan feltüntetve. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 150.505 EFT-ban (ebből működési kiadás 148.302 EFT,
felhalmozási kiadás 1.203 EFT, tartalék 1.000 EFT) bevételi főösszegét 136.357 EFT-ban
(ebből működési bevétel 136.357 EFT) tervezett költségvetési hiányát 14.148 EFT-ban
állapítja meg. A költségvetéshez mellékelt táblázatokban, a 2. számú táblázatban található a
150.505EFt. A kiadási főösszeget írták be az előterjesztésbe, amely már tartalmazza a
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait is. Illetve költségvetési hiányként a
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit írták be, és a költségvetési bevételek és
kiadások egyenlegét kellett volna ezzel szemben feltüntetni, ezek miatt történik most ez a
korrekció.
Dávid Andrásné alpolgármester: Az előterjesztés IV. számú pontjához, a Támogatás értékű
bevételekhez írják be a 1.218eFt-ot, ha már javítanak, ez egyéb működési célú bevétel.
Kovács Miklós képviselő: Nem igazán volt ideje részletesen átnézni az anyagot. Nem találja
benne, hogy a földeladással mi a helyzet, pedig ez egy olyan bevétel, amely jelentősen
befolyásolja a költségvetést. Ha megtörtént az eladás, akkor az hol szerepel a
költségvetésben? Erről szeretne tájékoztatást kérni, egyáltalán mennyiért adták el a földet.
Zilai Károly polgármester: A testület által hozott határozatnak megfelelően értékesítették a
földet, az majd a 2011. évi beszámolóban fog szerepelni.
Árgyelán Andrea jegyző: Amikor a föld értékesítése megtörtént, a következő ülésen erről
polgármester úr szóban tájékoztatta a testületet. Pénzügyileg még 2011-ben, december 23-án
fizették be a vételárat. A befizetés, a bevétel még 2011-ben realizálódott, ezért nem szerepel a
2012. évi költségvetésben. A 2011. évi beszámolóban, zárszámadásban fog szerepelni, hogy
ez a bevétele volt az önkormányzatnak és milyen kiadásokat finanszíroztak belőle. A
költségvetésben nem szerepel, hiszen már nem tervezik ezt a bevételt, mivel már befolyt. A
földet 16.100.000.-Ft-ért értékesítették, ennyiben hagyta jóvá a testület a vételárat.
Zilai Károly polgármester: Nem lehetett licitálni, mivel nem volt két egyforma ajánlat.
Kovács Miklós képviselő: Ennél rosszabb minőségű föld Kismarjában 21 millió forintért ment
el tudomása szerint.
Árgyelán Andrea jegyző: Ha jól emlékszik 9,5 millióra értékelte az értékbecslő, ezzel
szemben a képviselő-testület úgy döntött, hogy 12 millió forintért kívánja értékesíteni, végül
16,1 millió forintért értékesítették.
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Kovács Miklós képviselő: Tudomása szerint, ha a hitel az éves költségvetés összegének 10%át meghaladja, akkor a minisztériumtól engedélyt kell kérni. Ha az előző évet nézik, az éves
kiadás 80%-át hitel teszi ki. Ezt hogyan lehet majd megvalósítani, hisz tavaly is közel 160
milliós hitele volt az önkormányzatnak, ennyi futott végig a 25 milliós hitelből.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A rendelet-tervezetben az szerepel, hogy nem kívánnak hitelt
felvenni ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy év végére nem lehet hitelállománya az
önkormányzatnak. Év közben likvidhitelt lehet felvenni, jelenleg van egy folyószámlahitelük,
ez évközi kiegyenlítés, ezt fel lehet venni. Uniós fejlesztési hitelt fel lehet venni, fejlesztési
hiteleknek az önerős részét fel lehet venni. Az önkormányzatoknak a meglévő hitelállományt
év végére le kell dolgozni, amennyiben ez nem sikerül, akkor kell elmenni a
Kormányhivatalhoz, hogy engedélyezzék, hogy hitelállományuk legyen. Hogy mekkora lesz
ez a hitelállomány függ attól, hogy mennyit fognak kapni ÖHIKI támogatásként, illetve
akármekkora lesz az ÖNHIKI, az önkormányzatok képviselő-testületeinek a felelőssége, a
tevékenység forráshiány mentes biztosítása. Így van az új önkormányzati törvény szerint, erre
kell felkészülni. 2013. január elsejétől nem lehet hiányt tervezni a működésben, ez az
alapszabály, be sem fogják fogadni hiánnyal a költségvetést. A folyószámla hitelnek év
végére nem lehet állománya, le kell szorítani a 14 millió forint hiányt nullára. Nézzék meg a
tájékoztató táblázatok kiadás tábláját, nem tudja, hogy ez elegendő lesz-e, fel kell rá készülni,
ha nem lehet majd hitelt felvenni, akkor is nullának kell lennie a működés egyenlegének. Ez
érinteni fogja a szociális kiadásokat, a közfoglalkoztatást, hisz nincs már önálló hivataluk,
körjegyzőségük van, van egy képviselő-testület, és 6 fő alkalmazott. Nagyon meg van
szigorítva az önkormányzati gazdálkodási feltétel, 2013. január 1-től minden kötelezően
ellátandó feladatot központilag lefinanszíroznak, meg lesz mondva, hogy a feladatot hány
fővel, milyen bérrel lehet ellátni. Egyéb feladatot úgy vállalhat fel az önkormányzat, hogy azt
saját bevételéből biztosítja. Ennyit szeretett volna hozzáfűzni, hisz az 1. számú tájékoztató
melléklet függvényében ezt a költségvetést nagyon jónak tartja.
Kovács Miklós képviselő: A 2.1. mellékletben 16.371 EFt hitelfelvételként szerepel.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Ez a működési hiány, technikailag van odaírva, de a rendelettervezet szövegében benne van, hogy nem kívánnak hitelt felvenni. Év közben ezt lehet
finanszírozni, az ÖNHIKI is el fog tüntetni valamennyit, majd eldöntik, hogy mit fognak még
csökkenteni. Ezeknek a táblázatoknak így kell kinézni, elő van írva, hogy a működést miből
fogja finanszírozni az önkormányzat, azt még nem lehet konkrétan beírni.
Kovács Miklós képviselő: Tehát december végére a folyószámlának 0-nak kell lennie.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Ha nem ad rá külön engedélyt a kormányhivatal. A
földeladásból származó bevételt beforgatták a hitelállományba, ez a zárszámadásnál fog
megjelenni, ez is nagyot lendített az önkormányzat gazdálkodásán, hisz nem nagyon van
adóssága most a településnek.
Kovács Miklós képviselő: Az év végén leosztott pénzből és a földeladásból származó pénzből
csakugyan sok mindent be lehetett fizetni.
Dávid Andrásné alpolgármester: A bevételeknél szerepel a hitel beállítása, a 16.371 EFt, és a
felhalmozási 1.203 EFt. A forráshiányra beadandó pályázathoz van ez a két összeg ide
betervezve, véleménye szerint ez alkotja a költségvetési hiányt. Ezt mindig ide szokták
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betervezni. Neki a 25 000 EFt-os folyószámlakerettel lenne problémája, amelyet már
Könyvvizsgáló Úrral próbáltak egyeztetni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A költségvetésben benne van az összes működési bevétel és
működési kiadás is. Mivel bevétel nincs, ezért van felhalmozási hiteltörlesztés, amely
áthúzódó kiadás. Ez maradhat minden további nélkül, erre nem kell engedélyt kérni. Ha
közben beruházási hitelhez önerőt kell biztosítani, és nincs önereje az önkormányzatnak,
ahhoz is föl lehet venni a beruházási hitelt. Uniós pályázathoz szintén felveheti az önerőhitelt,
ez nem lett korlátozva. Egyedül a működésnek van korlátozva a hitelfelvétele, ezzel akarják
elérni, hogy jövőre 0-ról induljanak az önkormányzatok. A likvidhitelhez hozzá kell adni a
törlesztést is, tehát annyit kell majd visszafizetni, hogy év végére 0 legyen az önkormányzat
hitele.
Dávid Andrásné alpolgármester: Pont ez a problémája, hisz ez nem a valóságot tükrözi, azt az
önkormányzatnak vissza kell fizetnie. Ezt a likvidhitelt év közben vissza kellene fizetni, hogy
év végén ne legyen hiánya az önkormányzatnak.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A tárgyévi költségvetése az önkormányzatnak az, amiről most
dönteni fog. Hogy mennyivel tartozik a település, az a finanszírozásból jön ki, a
finanszírozásnak pedig több a kötelezettsége. A tárgyévben mos 14.148 EFt nincs lefedezve,
van hozadék is, de az már a finanszírozás. Ezt a kettőt szét kell választani. A rendeletben
ennek így kell szerepelnie.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ezt elfogadja, az adósság kimutatásával van problémája.
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztés 1.b. melléklete az adósságot keletkezető
ügyletekből fizetési kötelezettségek kimutatása. Az okozza a problémát, hogy ebben a
mellékletben nincs feltüntetve a folyószámlahitel állománya, holott ez 2012-től 2014 utáni
időpontig kell kimutatni. Állásfoglalást fog kérni arra vonatkozóan, hogy a folyószámlahitel
állományt ebben a táblázatban hol kell kimutatni. Ez egy teljesen új dolog, a stabilitási
törvényből adódó kötelezettség. Amennyiben ezt így elfogadja a testület azzal, hogy
amennyiben szükséges módosítani a folyószámlahitellel, akkor a következő testületi ülésen
ezt módosítani fogja. Jelenleg hiába vitatkoznak rajra, hisz nem tudják, hogy ezt a
hitelállományt fel kell-e tüntetni vagy sem valamilyen formában.
Kovács Miklós képviselő: A folyószámlahitel áthúzódó hitel, ha mindig tudnák, hogy
pontosan mennyi hitel, hisz valószínűleg azért olyan magas a hitelfelvétele az
önkormányzatnak, mivel mindig később érkezik meg a finanszírozás, mint a kifizetés. Ezért
160 millió forint hitelfelvétel szerepel éves hitelfelvételként. Lehet, hogy pont 1-2 nap
elegendő lenne ahhoz, hogy a finanszírozásból fizessenek, és ne kelljen hitelt felvenni. Lehet,
hogy ez a hitel csak két napig állt fenn. Ezért zavaró ez mindig, ezért mondta Könyvvizsgáló
Úr már korábban, hogy erről kellene egy részletes kimutatás, mivel akkor jobban meg lehetne
ezt az egészet érteni.
Árgyelán Andrea jegyző: Annyit szeretne még elmondani, hogy ebben az évben nemcsak
előirányzat módosításkor fognak költségvetést módosítani. A jelenlegi egy teljesen új
költségvetés, ez csak Nagykereki Község Önkormányzatának a költségvetése, semmi más
nincs benne. Az előterjesztés tartalmazza, hogy minden intézménynek, költségvetési szervnek
külön-külön elemi költségvetést kell készíteni. Minden vezető a saját költségvetéséért lesz
felelős. A beküldött költségvetéseknél biztosan fognak előjönni hibák a Magyar
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Államkincstárnál, amelyeket majd korrigálni, módosítani kell. Nem csak nálunk, országos
szinten, hisz ez egy új költségvetés, erre lehet számítani. Az Áht. módosítását 2011. december
31-vel hirdették ki, január 1-jétől hatályos, egy napjuk lett volna a felkészülésre. A
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz folyamatosan küldik a kérdéseket és jönnek a válaszok
mind a mai napig. Kell egy átfutási idő, míg mindenki átáll erre a rendszerre, hiszen ez egy
teljesen új dolog. A beszámolókat is ebben az új rendszerben kell majd elkészíteni.
Az előterjesztésben elmondta a korrekciót, de ezt ugyanígy kell feltüntetni a rendeletben is. A
rendelet 2.§-ban 150.505 EFt költségvetési kiadás, 14.148 EFt költségvetési hiány- ebből
működési 12.945 EFt, - felhalmozási 1.203 EFt-nak kell szerepelnie, ezzel a módosítással
szükséges a rendeletet elfogadni.
Kovács Miklós képviselő: Olvasta az anyagban, hogy aki nem fizette meg a gépjárműadót,
annál kezdeményezni lehet a forgalomból történő kivonást? Mekkora a kintlévőség.
Árgyelán Andrea jegyző: Ez így van, már van is ilyen folyamatban Nagykerekiben is. Az
adóügyintéző Biharkeresztesen van, nem tudja megmondani a kintlévőség pontos összegét.
Zilai Károly polgármester: Javasolja az elhangzott korrekciókkal, módosításokkal a rendelet
elfogadását. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (II. 13.) számú önkormányzati rendelete
Nagykereki Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012.
évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
136.357 E Ft
150.505 E Ft
14.148 EFt
12.945 EFt
1.203 EFt

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal
- ebből működési
- felhalmozási
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állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján
hagyja jóvá.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat nem tervez
melléklet szerint részletezi./

/8.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza
meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat
nem tervez / 10. melléklet /
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a
11.
mellékletek szerint határozza meg.
Az önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános tartalékot különít el, céltartalékot
nem tervez. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 6
főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a képviselő-testület.
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4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az ön kormányzat jutalmazásra fordítható előirányzatot nem állapít meg.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési
szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv
azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napi
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30,
szeptember 15, november 30, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel.
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(2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a BÖTKT útján gondoskodott. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2012 évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Zilai Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2012. február 13.
Árgyelán Andrea
jegyző
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1/b. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Árgyelán Andrea jegyző: Az 1/b. előterjesztést azzal kellene elfogadni, hogy megkérik a
Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy Kormányhivatali
engedély nélkül a folyószámlahitelt be lehet-e tervezni, szerepeltetni kell-e.
Zilai Károly polgármester: Javasolja a határozat elfogadását. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2012. (II. 10.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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Árgyelán Andrea jegyző: Könyvvizsgáló Úr a könyvvizsgálói jelentését leadta. A jelentés
összefoglalásában benne van, hogy a költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja.
Zilai Károly polgármester: Javasolja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e könyvvizsgálói jelentéssel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2012. (II. 10.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas Lajos bejegyzett
könyvvizsgáló által, a Nagykereki Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendelettervezetéhez készített könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

2. Előterjesztés a „hosszú távú közfoglalkoztatás” kérelem jóváhagyásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Az előterjesztéssel
kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy nem igazán akarta elfogadni a 70%-os
támogatottságú foglalkoztatást, de ez egy ajánlottan kötelező foglalkoztatás a Munkaügyi
Központ részéről. Megadtak egy keretösszeget, és egy minimális létszámot, amelytől nem
lehetett eltérni, el kellett vállalni. Van-e kérdés, hozzászólás, a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Meg van határozva, hogy kik lesznek alkalmazva?
Árgyelán Andrea jegyző: Indokolni kellett a foglalkoztatást, ebben a programban lesz
alkalmazva a takarítónő, illetve a teleház alkalmazottja.
Zilai Károly polgármester: Javasolja a határozat elfogadását. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e határozattal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2012. (II. 10.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata elhatározza pályázat benyújtását a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér+ járulékai 13,5 %):
Pályázat támogatási összege
(munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önkormányzati önrész:

3.667.991.- Ft
2.567.031.- Ft
1.100.960 - Ft.
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Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

3. Különfélék
 Tájékoztatás
Zilai Károly polgármester: A különfélékben annyit szeretne elmondani, hogy a hidegre való
tekintettel felmérték a falut, gondoskodtak annak a személynek a lányához történő
elszállításáról, aki a fagyveszélynek ki volt téve. Igaz, már haza is jött az érintett, úgy
gondolja az önkormányzat mindent megtett a veszély elhárítása érdekében. Szombati napon,
önkormányzati költségen szállították el, többet nem tudnak tenni, saját felelősségére jött haza.
Az utak tisztítására grédert béreltek a Mezőgazdasági Szövetkezettől, úgy gondolja mindent
megtettek az utak járhatósága érdekében is.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését 08.45-kor
bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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