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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 27-én –
péntek – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Farkas Lajos
Kiss Katalin

könyvvizsgáló
pénzügyi ügyintéző

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak a napirendi pontokról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok
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 az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
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4. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadására
5. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
6. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
7. Előterjesztés Nagykereki Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői
szolgálat – a központi ügyelet tapasztalatairól
8. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása
1. Napirendi pont
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 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel
megkötendő szerződés aláírása folyamatban van. A startmunka mintaprogramhoz a saját erőt
biztosították.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2012. (IV. 27.) 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. április 27.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: A község jelenlegi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint
tájékoztatja a testületet:
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A költségvetési elszámolási számla egyenlege 2012. április 25.-én:
0.- Ft
Az állami támogatás összege április hónapban
5.105.298.- Ft
Az „Egyes jövedelempótlókra” leutalt összeg:
2.743.236.- Ft
Az április havi munkabér összege:
624.425.- Ft
A szociális ellátások április hónapban:
4.300.000.-Ft(becsült összeg)
Szállítói tartozás 2012. április 25-én:
1.438.541.- Ft
Igénybevett likviditási hitel:
9.016.121.- Ft
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e
tájékoztatót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
47/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő–testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. április 27.

3. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A rendelet módosítását az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. Kéri
szavazzanak, elfogadják-e a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő testületének
8/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló módosított 1987.
évi XI. törvény 10. § a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben rögzített
szabályozók figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzata a
1/2011. (II. 17.)
TKt. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési

267 310.- E Ft-ban
295.866.- E Ft-ban
28.556.- E Ft-ban
28.556.- E Ft

állapítja meg.

Ezen belül:
-

a felhalmozási célú bevételt:
a felhalmozási célú kiadást:
ebből: - a beruházások összegét:
- a felújítások összegét:
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
a munkaadókat terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

14.636.- ezer Ft-ban,
51.886.-ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadás összegét:

24.774.- ezer Ft-ban,

- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:
- tartalékok összegét:
-

16.100.- ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
8.971.- ezer Ft-ban,
251.210.- ezer Ft-ban,
286.895.- ezer Ft-ban,
84.157.- ezer Ft-ban,

költségvetési létszámkeretet:
Ebből : közfoglalkoztatás létszáma:

107.442.- ezer Ft-ban,
4.000.- ezer Ft-ban,
111 főben
92 fő)

állapítja meg.
A R. 2. § (1)-(9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
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2. §
(1) A R. 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2/1, 2/2 .számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1,2/2. számú melléklete lép.
(3) A R. 13/1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/1. számú melléklete lép.
(4) A R. 13/1/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/1/a. számú melléklete lép.
(5) A R. 13/1/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/1/b. számú melléklete lép.
(6) A.R. 13/1/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/1/f. számú melléklete lép.
(7) A R 13/1/g. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/1/g. számú melléklete lép.
(8) A R 13/1/e. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/1/e. számú melléklete lép.
(9) Új mellékletként a 13/1/h lép életbe.
(10) A R 13/2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/2. számú melléklete lép.
(11) A R 13/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/3. számú melléklete lép.
(12) A R 13/4/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13/4/a. számú melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.

Zilai Károly sk.

Árgyelán Andrea sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 2. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
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4. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: A bevételek és kiadások alakulásánál a második oldalon látszik,
hogy jelentős különbség van a kiadások és bevételek között, annak ellenére, hogy jelentős
bevétel volt a földeladásból. Nem mondhatják, hogy egy túl sikeres gazdálkodása volt az
elmúlt évnek.
Zilai Károly polgármester: Rengeteg számlatartozása volt az önkormányzatnak, a
biharkeresztesi közoktatási társulás felé közel a földeladásból befolyt összegnek megfelelő
tartozásuk volt, azt fizették ki belőle.
Dávid Andrásné alpolgármester: Már többször elmondta, hogy a hitel-arányszámítás így nem
helyes, mivel ez a 161.317 millió forint a meglévő 25 milliós hitelkeretből havonként igénybe
vett hitelből tevődik össze, amelyet vissza is törlesztettek. Ha havonta esetleg 10 millió forintot
vett igénybe az önkormányzat, amelyet vissza is törlesztettek, ez 12 hónap alatt már 120 millió
forint. Tehát a 25 milliós hitelkeret változatlan maradt, a hitel mozgása van a 161 millióban
rögzítve. Úgy gondolja, hogy számításba véve a földeladást is, amelyet kénytelenek voltak
értékesíteni, az önkormányzat 2011. évi bevétele és kiadása az előző évhez viszonyítva
lényegesen csökkent. 2010. évben az önkormányzat költségvetési bevételi oldala 253,9 millió
forint volt, a mostani 255 millióval szemben. Illetve a kiadási része 255 millió forint volt, a
mostani 218 millió forinttal szemben. Az önkormányzat a lehetőségekhez képest igen
megfontoltan és gazdaságosan gazdálkodott, a hitelkimutatás pedig egy torz adat.
Kovács Miklós képviselő: Ez így van, egy havi bérkiadása hiányzik az önkormányzatnak, ezért
kell mindig felvenni. A kiadásnak a mozgását pedig a közmunkásoknak a létszáma mozgatja.
Zilai Károly polgármester: A hitelkerete az önkormányzatnak nem változott, felveszik a hitelt,
majd visszafizetik. Mint mondta, a földeladásból származó bevételt is a közoktatási társulás
felé fennálló tartozásba fizették be, sajnálja a föld eladását, de a tartozást rendezni kellett, hisz
a biharkeresztesi önkormányzat nem tudott tovább várni.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Valóban nem túl rózsás az önkormányzat helyzete, de ez más
önkormányzatoknál is elmondható, hisz minden képviselő láthatja, hogy a központi
támogatások sorozatosan csökkennek. Nagyon nehezen lehet benyújtani az ÖNHIKI
pályázatot, hogy az olyan sikeres legyen, ahogyan az önkormányzatok azt szeretnék. Mindig
kevesebb támogatást kapnak, emellett azok a kiadások megvannak, amelyek a működéshez
elengedhetetlenek. Úgy gondolja, amikor Nagykereki a körjegyzőséghez csatlakozott, akkor
már a takarékosságot vették figyelembe. A normatív támogatások egyre csökkennek. Amikor
arról beszélnek, hogy mennyi hitele, kiadása van az önkormányzatnak, akkor a bevételi oldalt
is figyelembe kell venni. Egy nagykereki jellegű településnek pedig csak a központi
támogatásokból van bevétele, illetve az ingatlanok értékesítéséből. Más egyéb bevétele nincs.
Hiába mondja a Kormány hogy újabb adókat lehetne bevezetni, ebben a térségben ez
lehetetlen. Alapvető probléma az, hogy a településnek nincs plusz bevétele.
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Zilai Károly polgármester: Nagykereki 2 éve nem kapott ÖNHIKI támogatást, hiába nyújtották
be az igényt.
Dávid Andrásné alpolgármester: Saját bevétele van az önkormányzatnak a helyi adókból és a
központi leosztásból. A betervezett eredeti helyi adó bevétel 4,6 millió forint volt. Ezzel
szemben 6,4 millió forint folyt be, a tavalyi évben pedig 5,2 millió forint. Tehát mindent
elkövettek, hogy a helyi adót beszedje az önkormányzat.
Kovács Miklós képviselő: Pont a képviselőtársaival vetették fel a kintlévőségeket, hisz eddig
lazán volt beszedve az adó. Jegyző Asszony közbenjárására indult meg a kintlévőségek
behajtása, a hatékonyabb beszedés. Úgy gondolja még mindig jelentős kintlévőség van az
adóból.
Dávid Andrásné alpolgármester: Igen, évek óta jelentős volt a kintlévőség.
Zilai Károly polgármester: Igen, Jegyző Asszony közbenjárása alapján kerültek behajtásra az
adók, illetve egy Kormányrendelet könnyítette meg a dolgukat, mely lehetővé tette ezeket a
behajtási lehetőségeket, hiszen most letilthatták a közmunkások béréből is. Ez nem jó a
lakosságnak, viszont jó az önkormányzatnak.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Nagyon sok mellékletet kell készíteni, de az első 3 táblázat
tartalmazza az összes lényeges adatot. Az egyes melléklet kiadási oldala tartalmazza a tárgyévi
költségvetési kiadásait, mely 218 millió forint, az előző évi 255 millió forinthoz képest. Ha
csak a működési költséget nézik ezen belül, 213 millió forint a működési kiadás a tavalyi 253
millió forinthoz képest. Nézhetik kiadás nemenként is, csökkent mindenhol az infláció mellett.
Mindent el lehet mondani, de azt, hogy pazarlás volt, nem, hisz az adatok nem ezt tükrözik.
Mindenki úgy minősíti, ahogy akarja. A bevételi oldal ilyen kis önkormányzatoknál részben
attól függ, hogy mennyire tudtak lobbyzni különböző támogatásokért. Itt sajnos nem kaptak,
még annyit sem, hogy az iskola működési kiadásait kipótolják. Ezek a hiányok felgyűltek, nem
egy év alatt gyűltek fel. Helyeselte az ingatlan értékesítést, és ma is azt mondja, ha valamit
forgalmi értéken értékesíteni tudnak, azt tegyék még, hisz ez által most jelentősen könnyebb
helyzetben várják a 2012. gazdasági évet. A 2012. gazdasági év teljesítésének zökkenőmentes
végrehajtásához megtették a szerkezetváltást, hisz körjegyzőséghez csatlakoztak. De ez
véleménye szerint nem lesz elég, még további létszámcsökkentésben kell gondolkozniuk, hisz
más lehetőségük nem lesz. Erre fel kell készülni, hisz 2013-ban feladatfinanszírozású lesz az
önkormányzat, közös hivatalok lesznek csak, véleménye szerint nem lehet majd ekkora
létszámot fenntartani. A bevétellel kapcsolatban pedig annyit tud elmondani, hogy el kell
menni és lobbyzni kell a bevételekért, az ÖHIKI-ért. A közoktatási tárulás finanszírozásához
szükséges támogatást meg kellene legalább kapni ÖHIKI-ként. Ha ezt megkapnák, sikeresen
tudnák zárni ezt az évet. Véleménye szerint a beszámoló az összes apró kitöltési hibájával
együtt a képviselőket reálisan, érdemben tájékoztatja. A képviselő-testület helyes adatokból
tájékozódhat. Ezt a jelentésében is leírta, köszöni a figyelmet.
Kovács Miklós képviselő: Az állami pénzek leosztásával kapcsolatban lenne annyi észrevétele,
hogy év végén tizenegynéhány millió forintot kapott az önkormányzat. Nem lehet azt mondani,
hogy semmit nem kapott.
Zilai Károly polgármester: Az nem ÖHIKI támogatás volt. A Kistérség kapta, ott próbálták
igazságosan elosztani, igaz a többi település szinte a dupláját kapta, mint Nagykereki település.
Ezt nem akarja vitatni, erről tájékoztatták akkor a testületet.
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Farkas Lajos könyvvizsgáló: Forgalmi értéken adták el a földet, csatlakoztak a
körjegyzőséghez, nincs felesleges tevékenysége az önkormányzatnak. Meg kell nézni, hogy mit
lehet még racionalizálni, létszámot csökkenteni. Ott van a Bocskai Várkastély. Véleménye
szerint, ha nem hajlandóak semmilyen támogatást adni, akármennyire a településen található,
vissza kell adni a fenntartását.
Kovács Imre képviselő: Lesznek, akik nyugdíjba mennek, a létszámcsökkentés ne érintse
azokat az embereket, akiknek kell a megélhetéshez a pénzt.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti
rendelet elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve a
könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
225.545.- E Ft Költségvetési bevétellel
218.381.- E Ft Költségvetési kiadással
1.369.- E Ft módosított
pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2/1 és 22. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. §
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A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet
szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó,
illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
14., 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
16.1. mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét 17/1 sz. melléklet,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését 17/2. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 17/3. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19/1., 19/2. sz.
melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(12) Az önkormányzat céljelleggel nem nyújtott támogatást.
(13) az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem
tervezett és nem teljesített.
3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 2. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) önkormányzati
rendelete
2. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletet módosító 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet
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3. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) önkormányzati

rendeletet módosító 10/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet
4. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletet módosító 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet.
Zilai Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 2. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző

11

Zilai Károly polgármester: Javasolja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri szavazzanak,
elfogadják-e a jelentést.
Dávid Andrásné alpolgármester: Örül annak, hogy a jelentés most nem tartalmaz korlátozó
záradékot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
48/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Farkas Lajos bejegyzett
könyvvizsgáló – a Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a
2011. éves beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról
készített - független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

( Farkas Lajos könyvvizsgáló és Kiss Katalin pénzügyi ügyintéző a testületi ülésről távozott.)
5. Napirendi pont
Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné alpolgármester: Kisebb hiányosságok kerültek feltárásra a jelentés alapján,
megnyugtató, hogy büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó eseményt,
hiányosságot nem tárak fel. Illetve tartalmazza a jelentés azt is, hogy a feltárt hiányosságok
nagy részét már kijavították, pótolták.
Zilai Károly polgármester Mivel további észrevétel nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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6. Napirendi pont
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Ez a 12 millió forint hiány miből adódik? Úgy gondolja ez a
működési hiány.
Zilai Károly polgármester: Ez a költségvetés elfogadásakor elfogadott költségvetési hiány, erre
nyújtják be az ÖHIKI pályázatot.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Mint könyvvizsgáló Úr mondta, erre nagyon nagy szüksége lenne az
önkormányzatnak. Elsődlegesen a közoktatással kapcsolatos működési hiányt kívánja a
kormány támogatni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja
alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi.
I. a)

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
feletti.

II. a)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 3.000 E Ft összegű bevételt tervez.

III

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 12.945 E Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta
el.

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
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V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. április 27.

7. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat – a
központi ügyelet tapasztalatairól
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Dr. Jahangir Ahmed
háziorvos, és Dr. Dankó Alpár István az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai igazgatója
előzetesen jelezték, hogy nem tudnak megjelenni az ülésen. Somogyi Attiláné védőnő pedig
várja a beszámolójával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdéseket. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné alpolgármester: Igazán részletes beszámolókat kapott a testület.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagykereki egészségügyi
helyzetéről, a védőnői szolgálat, és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló tájékoztatót
köszönettel elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. április 27.

9. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Ezt a rendeletet a testület 2011. decemberében már
elfogadta, egy kormányrendelet következtében ebben az évben hatályon kívül helyezték, most
pedig ismételten el kell fogadniuk. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
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Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti rendelet elfogadását. Kéri a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012.(V. 02.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Zilai Károly sk.

Árgyelán Andrea sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. május 2. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
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Melléklet a 10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2007. (II.12.) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (hulladékszállítási díj)

Rendszeresített

Ürítési gyakoriság szerinti díj

Gyűjtőtartály mérete (liter)

(Ft/db/ürítés)

120

312

240

624

1100

2 860

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 165 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

K/2. Előterjesztés a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából benyújtott támogatás
igénylésére
Zilai Károly polgármester: Ez az előterjesztés az ülés elején került kiosztásra. Felkéri Dr. Nagy
Csaba aljegyzőt, ismertesse a testülettel az előterjesztés tartalmát.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Az előterjesztés azért szerepel a különfélékben, mivel a
kormányrendelet ezen a héten jelent meg, de május másodikára már kötelezettséget ír elő a
jegyzők számára. A Szociális és Gyámhivatal is tegnap küldte meg a tájékoztatóját. Nagyon
kevés az idő a pályázat benyújtásáig. Ami változás a korábbi évekhez viszonyítottan, az, hogy
a helyi vállalkozóktól, termelőktől kell a nyersanyagok 30%-át beszerezni, amelyet számlával,
szerződéssel igazolni is kell. Másik változás, hogy hideg étkeztetésre, tehát felmelegíthető
konzerv vásárlására nincs lehetőség. Főtt, meleg ételt kell biztosítani, erre 440Ft/fő támogatást
nyújtanak. Az étkeztetés minimum 44 nap, maximum 54 nap lehet. Mivel Nagykereki település
a leghátrányosabb települések közzé tartozik, az igényelhető támogatás 100%, önerő
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biztosítására nincs szükség. A határozati javaslat nem tartalmazza a gyermeklétszámot, ennek
kigyűjtése még folyamatban van. A megvásárolt szolgáltatást a SÖRPARK Kft. fogja
biztosítani 440Ft/fő/nap áron. A részletek kidolgozása még folyamatban van.
Zilai Károly polgármester: A nyári gyermekétkeztetést eddig minden alkalommal
megpályázták és meg is nyerték. Reméli idén is sikeres lesz az igénylésük. Mivel az elhangzott
határozati javaslattal kapcsolatban kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a határozati
javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári étkeztetésének állami
támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Nagykerekiben az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Nagykereki a leghátrányosabb helyzetűnek minősülő települési önkormányzatnak
minősül, így valamennyi rászoruló gyermek után önerő nélkül is igényelhet
támogatást.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. május 10.

Czeglédi Levente Vince képviselő egyéb elfoglaltsága miatt a testületi ülésről távozott.
A képviselő-testület 8 óra 33 perckor zárt ülésen folytatta munkáját.
Zárt ülést követően:
K/3. Az önkormányzat által végzett kaszálás díjáról
Nagy Károly képviselő: A lakosság részéről többen érdeklődtek a kaszálás iránt, hogy végez-e
még ilyen feladatot az önkormányzat. Véleménye szerint az árakon változtatni kellene, mivel
az üzemanyagárak nőttek, a karbantartási költségek szinte a duplájára nőttek. Valamint volt
olyan az elmúlt évben, hogy olyan kertet kellett levágniuk, amely tönkretette a szerszámokat,
ezért előzetesen egyeztetni kellene, hogy egyáltalán vállalják-e a terület levágását, és csak
utána engedni a befizetést. Ha vállalnak ilyen jellegű tevékenységet, akkor az árakat
módosítani kellene.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A testület korábbi döntése alapján az elmúlt évben a kaszálás,
utcafront levágása 1500 Ft/lakóingatlan, udvar: 2000 Ft/lakóingatlan, kert 3500 Ft/lakóingatlan
– ban volt megállapítva. A tevékenységet Nagykereki közigazgatási területén élő nyugdíjban
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részesülő lakosok nyújthatták be. Valamilyen egységnyi mértéket kell meghatározni, mint
méter vagy négyzetméter.
Kovács Miklós képviselő: A legigazságosabb a négyzetméterben való megállapítás lenne, hisz
nem egyformák az utcafrontok, az udvarok. Egy átlagos utcafront 18 méter, de ettől jóval
nagyobb területek vannak, ami már nem annyiba kerülne.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Egy utcafront levágása négyzetméterre lebontva az elmúlt évben
1500 Ft volt. Ha egy átlagos utcafrontot számolnak, mely 60 m2, ez eddig 25 Ft/m2 volt.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ezt mindenképp fel kell emelni legalább 30 Ft-ra, hogy
gazdaságos legyen az önkormányzat számára.
Zilai Károly polgármester: Akkor 30 Ft/m2-ben kellene megállapítani, kert vágását pedig
egyáltalán nem kellene vállalni. Valamint előzetesen egyeztetni kell a levágás előtt, hogy
vállalják-e a vágást, és a településen élő nyugdíjasok vehessék csak igénybe. Kéri, hogy ezt a
javaslatot fogadja el a testület. Kéri szavazzanak egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki közigazgatási
területén a kaszálás önkormányzat által végzett igény ellenében történő munka
elvégzésének ellenértékét és feltételeit 2012. évben az alábbiak szerint határozza meg:
Kaszálás:
Utcafront:
Udvar:

30.- Ft/m2
30.- Ft/m2

A kaszálásra, gondozásra vonatkozó igényeket a polgármesteri hivatalnál kell
bejelenteni személyesen, vagy telefonon. A munka elvégzése a terület előzetes
megtekintését követően, a díj előre, a 60600266-10000836 költségvetési számlaszámra,
illetve pénztárba történő megfizetése esetében, a befizetést igazoló bizonylat
bemutatását követően végezhető el. A kérelmet kizárólag Nagykereki közigazgatási
területén élő nyugdíjban részesülő lakosok nyújthatják be.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt lehetőségről a lakosságot
tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. május 4.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző megbízásából:
Dr. Nagy Csaba
aljegyző
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