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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én –
csütörtök – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Horváth Julianna

NRNÖ elnök-nemzetiségi szószóló

Dr. Nagy Csaba

mb. jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről távol:
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 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok
1. Előterjesztés a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
2. Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztés Nagykereki belterületén” projekt
keretében az építés engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési
szerződés megkötésére
3. Előterjesztés „Érted Vagyunk” Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Bt.
kérelmére
4. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása
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1. Napirendi pont
Előterjesztés a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A rendelet módosítását az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 254. § (2)
bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31. napjáig helyezzék hatályon kívül a
rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, azokat kiveszik az
önkormányzatok kezéből.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti
rendelet elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §

A parlagfű irtásáról szóló 5/2003. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

2. §

A közterület használatának rendjéről szóló 5/1999. (VIII. 26.) önkormányzati
rendelet 17. §-a hatályát veszti.

3. §

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 2/2004. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. §-a hatályát veszti.

4. §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 2/2007. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. §-a hatályát veszti.

5. §

A temető használatának szabályairól szóló 4/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet
3. §-a hatályát veszti.

6. §

A rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. 06. 01. napján.
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
2. Napirendi pont
Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztés Nagykereki belterületén” projekt keretében
az építés engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Kérdezi, van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Sajnos csak tegnap tudták kiküldeni az anyagot, nagyon sok
mindennek még utána kellet néznie, mivel a projektet nem ismerte. Egyeztetett a projekt
vezetőjével, ez egy buszos pályázat, hasonló a tavalyi biharkeresztesi pályázathoz, amelyből
Nagykereki kilépett. Ez egy újabb lehetőség buszmegálló, buszforduló megépítésére. A
terveket a CIVIS Iroda Kft. elkészítette, a projekttel érintett települések számára.
Nagykerekitől-Derecskéig érintettek a települések, még Biharkeresztes is szavazott a
projektről. Mint az előterjesztésből is kitűnik, a tervek költségeit nem kell egy összegben
kifizetni, 60%-át a tervek átadásakor, a 40%-át pedig a szakhatósági eljárás lefolytatását
követően, a jogerős építési engedély megadásakor kell kifizetni. A szakhatósági eljárás még
folyamatban van. A településeknek külön-külön kell a tervezővel megkötniük a szerződéseket,
hisz településenként eltérő tervezési munkák vannak. A szerződés az előterjesztés mellékletét
képezi. A tervezésben a Magyar Államvasutak is érintett.
Kovács Imre képviselő: Hol állna meg a busz?
Dávid Andrásné alpolgármester: A Kossuth utca 22. szám előtti buszmegálló pár megépítésével
kiválthatóvá válnának a Bajcsy-Zs. utcán és a Takarékszövetkezet előtti buszmegállók. A
Petőfi utcára készen vannak a tervek, azok tavaly elkészültek az előző pályázat okán.
Zilai Károly polgármester: A többi buszmegállóra készen vannak az engedélyes tervek, csak
meg kell hosszabbítani őket. A projekt ezeket a buszmegállókat érintené. A tegnapi nap
folyamán érkezett még egy 212.000 Ft-os számla a tervvel kapcsolatban.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A közlekedési szakhatóság felé fizetendő szakhatósági eljárási
díjról szól a számla, nem illetéket, hanem szakhatósági eljárási díjat kell fizetnie az
önkormányzatnak az engedélyeztetésért.
Kovács Miklós képviselő: A MÁV hozzájárul a terület átadásához?
Zilai Károly polgármester: Ez egy uniós támogatás, csak a MÁV tudja megpályázni, a pályázat
benyújtása érdekében kooperációba lépett a Volánnal, ez egy közös pályázatuk lenne, melyhez
12 település csatlakozott. A pályázat benyújtási határideje 2012. május 31. Ma 9 órára már
mennie kell egy újabb egyeztetésre. Nem tudott egyeztetni a többi önkormányzattal, hogy ők
hogy állnak a projekthez, nem tudja, hogyan tudják majd biztosítani az önerőt, azonban ha
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Nagykereki kimarad a pályázatból, a többi település sem fogja tudni benyújtani a pályázatot.
Úgy tudja, Esztár sem igazán akarja benyújtani a pályázatot.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: 95%-os támogatottságú a pályázat, a projekt tényleges kifizetése
2013-2014. évekre vonatkozik. A 2012. évet csak a tervköltség, illetve az eljárási díj terhelné.
Kovács Miklós képviselő: Közel 1,5 -1,6 millió forint terhelné az önkormányzatot, 1 millió
forint az önerő, a többi a tervezési költség.
Zilai Károly polgármester: Az önerővel kapcsolatosan az önkormányzatoknak lehetősége van
pályázatot benyújtani a BM önerőre, illetve az önerőben lehetőség van közmunkásokat
foglalkoztatnia az önkormányzatoknak, de ez csak szóbeli ígéret.
Dávid Andrásné alpolgármester: 1.039.000.-Ft a saját erő, ebből lehetne a közmunkásokat
foglalkoztatni?
Zilai Károly polgármester: Igen, egy részét az önerőnek lehetne biztosítani közhasznú
foglalkoztatással, a másik részét pedig a BM önerőből. Ami fejtörést okoz inkább, az a
terveknek a kifizetése. Kért részletfizetési lehetőséget, a tervköltséget 3 egyenlő részletben
lehetne kifizetnie az önkormányzatnak, illetve a közszolgáltatási díjat 15 napon belül kell
kifizetni.
Kovács Miklós képviselő: Ennek a pályázatnak az elindítója ki volt?
Zilai Károly polgármester: Derecske városa indította el Hosszúpályival közösen a projektet. Ez
a vasútról szólna, de a Volánt is belevették a buszmegállók kiépítéséhez.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Azt szeretnék elérni a projekt megvalósulásával, hogy a
vonatokhoz legyen autóbusz csatlakozás.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ez nagyon helyes, tavaly már kimaradtak a biharkeresztesi
projektből. Ezt a projektet jobbnak tartja az 5 %-os önerővel, főleg, ha lehetőség van az önerőre
is pályázatot benyújtani, illetve a közfoglalkoztatás bevonására.
Kovács Miklós képviselő: Azt tudni kell a tisztánlátás érdekében, hogy vannak tervek, de
ehhez mindig jönnek járulékos költségek, mint ahogy itt is a tervköltség és az eljárási díj.
Mindenképp foglalkozni kell vele, de számítani kell arra, hogy az a költség, amit beterveznek,
nem lesz elég, de ez majdnem minden beruházásnál így van.
Zilai Károly polgármester: A pályázati költség 2013-ban, 2014-ben fogja terhelni az
önkormányzatot. Úgy gondolja, legyen egy felhatalmazása, hogy ma 9 órakor, ha minden
település csatlakozik a projekthez, akkor Nagykereki is csatlakozzon, hogy a projekt ne bukjon
meg. Ha más település visszalép, akkor nem lesz gond, mert nem valósul meg a projekt. Ne
rajtuk múljon a pályázat benyújtása. A tervek készen vannak, azokat ki kell fizetni, ha most
nem valósul meg, akkor is lesznek kész terveik, amelyeket csak meg kell majd hosszabbítani.
A projekttel kapcsolatban írásban fogja tájékoztatni a testületet, hogy a pályázat benyújtásra
fog-e kerülni.
Mivel további észrevétel nem merült fel, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
57/2012. (V. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi közlekedés
fejlesztés Nagykereki Község belterületén, vasútállomás buszforduló és a Kossuth utca
22. szám előtti buszmegálló építés engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyban a
CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft.-vel (Székhelye: 4028 Debrecen, Ótemető u 33. 2. em.
11., ügyvezető: Balla Ottó) kötendő, bruttó 622.300,- Ft azaz Bruttó
Hatszázhuszonkettőezer-háromszáz forint ellenértékű tervezési szerződés tervezetét
megismerte, azt elfogadja, és egyúttal felhatalmazza Zilai Károly polgármestert annak
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. május 31.

Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Javasolja, hogy a különfélékben szereplő közösségi közlekedés
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatáról is
szavazzon a testület, mivel már az is megtárgyalásra került.
A képviselő-testület az elhangzott javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
• Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat közigazgatási területén
megvalósítandó, a közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó pályázathoz
szükséges önerő biztosításáról
Zilai Károly polgármester Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az önerő biztosításáról
szóló határozati javaslatot. Kéri szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
58/2012. (V. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megismerte az ÉAOP 3.1.4/A-11 pályázati felhívásra készített "Az értől az óceánig" - komplex közösségi
közlekedés fejlesztése Biharban című projektet.
A projekt összköltsége 526.315.789,- Ft.
Az igényelt támogatás 500.000.000,- Ft
A képviselő-testület kijelenti, hogy Nagykereki Községi Önkormányzata, Pocsaj
Nagyközség Önkormányzata, mint konzorciumvezető által benyújtott pályázatban részt
vesz.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a támogatás elnyerése esetén a Nagykereki települést érintő 20.796.818,- Ft
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összköltségű, 19.756.978,- Ft támogatás mellett, a projekt kivitelezéséhez szükséges
1.039.840,- Ft összegű önerőt Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. és 2014. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Ziali Károly polgármester
2012. május 30. és folyamatos

3. Napirendi pont
Előterjesztés „Érted Vagyunk” Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Bt. kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A Bt. már folytat szolgáltató tevékenységet a településen, 5
embert foglalkoztatnak Nagykerekiben, 62 fő ellátottjuk van. A szolgáltatásukat szeretnék
fejleszteni, bővíteni, mint ahogy az, az előterjesztésből kitűnik. A testületi döntésre az
engedélyeztetési eljárás lefolytatásához van szükség.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
59/2012. (V. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta az „Érted
Vagyunk” Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Bt. (4100 Berettyóújfalu,
Bessenyei ltp. 2. lh., 4/14., intézményvezető: Illés-Tóthné Borsos Krisztina) kérelmét és
hozzájárul ahhoz, hogy Nagykereki településen a házi segítségnyújtás szolgáltató
tevékenységet továbbra is biztosítsák az arra rászoruló személyek részére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. május 31.

4. Napirendi pont
Különfélék
4/1.
Előterjesztés Területi ellátási kötelezettségű háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő
ellátására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Elnézést kér, hogy csak most kapták meg az előterjesztést, de csak
ma reggel tudta megküldeni. A képviselő-testület tudja, hogy milyen probléma a háziorvos
helyettesítése, a háziorvosi feladatellátás a településen, hisz elég régre nyúlik vissza. Az elmúlt
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testületi ülés óta az történt, hogy kb. másfél hete az OALI a Dr. Turzó Ildikó Kleopátrával
kötött szerződését azonnali hatállyal felbontotta. Így most már nem csak mentort kerestek,
hanem orvost is. Június 1-jén az új orvosnak már ÁNTSZ engedéllyel kellene rendelkeznie,
hogy az orvosi ellátás folyamatos legyen. Polgármester Úr egyeztetése kapcsán Dr. Dúró Ildikó
háziorvos vállalja június 1-jétől a helyettesítést a településen, azzal, hogy neki is szüksége van
egy helyettesítőre. Június hónapban a helyettesítését Dr. Jahangir Ahmed doktor úr látná el,
július hónaptól pedig Dr. Morava Réka helyettesítené. Ez tűzoltó munka, hogy folyamatosan
biztosított legyen az orvosi ellátás a településen. A határozati javaslatban szerepel az is, hogy
ettől függetlenül elő kell készíteni az újabb pályázat kiírását. Az OALI internetes honlapjára
már feltették a kiírást. Tegnap jártak bent az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál,
egyeztettek a Doktornővel. A szerződéstervezet az előterjesztés mellékletét képezi, a korábban
kötött szerződéshez hasonló. Az OEP 60% arányban finanszírozza a praxist, mivel az
helyettesítéssel van ellátva. Ez az összeg elegendő lesz a háziorvos kifizetésére, az ápolónő
bérére, illetve a fenntartási költségek kifizetésére. A rendelési idő nem változna. Továbbá
felhatalmazzák a polgármestert a pályázati kiírás előkészítésével. Amennyiben a testület
elfogadja a határozati javaslatot, Doktornő hétfőn már itt fog kezdeni.
Kovács Miklós képviselő: Az előző ülésen ezeket a dolgokat vázolta fel Doktornővel
kapcsolatban, hogy utána kell nézni az ügyében, mert problémák adódhatnak. Nagyobb
körültekintéssel kell végezni ezt a dolgot, hisz a lakosságot igen érzékenyen érinti. Ez az irány
nagyon nem jó, lényegesen másképp kellett volna kezelni a helyzetet. Azt látja, hogy igazán
megoldás nincs, de utána kell nézni a jelentkezőnek, nem azért hogy ismeretlenül bírálják vagy
bántsák őket, de itt fog a testületen lecsapódni. Tudja, hogy most sincs más megoldás.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Teljesen váratlanul érte az OALI pársoros levele, hisz volt egy
szerződés, illetve egy mentort kell keresnie az önkormányzatnak. A levelet követően felborult
minden, hisz már nem csak mentort, hanem orvost kellett keresni. Elismeri, hogy ez egy
ideiglenes állapot, de előbb vagy utóbb sikerül találni egy orvost, aki meg fog felelni a
településnek. Polgármester Úr ezért már az orvosi ügyelet vezetőjével is felvette a kapcsolatot.
Zilai Károly polgármester: Úgy gondolja rajtuk kívül álló okokból alakult ki ez a helyzet.
Doktornő beadta a pályázatát, egyetlen pályázóként, az OALI kötött vele szerződést, nem az
önkormányzat, majd jött egy pársoros levél, hogy felbontották vele a szerződést. Az ÁNTSZ
feladata az orvos biztosítása a településen, közel 30 orvossal beszélt, többel most is tárgyal,
nem könnyű orvost találni. Ha nem találnak orvost, az ÁNTSZ fog biztosítani, akkor viszont
lehet, hogy mindennap más orvos lenne a településen, ezt szeretné elkerülni. Az OALI levele
teljesen váratlanul érte, hisz szakemberek kérték be az anyagát Doktornőnek, ők kötöttek vele
szerződést. Ebben a térségben elöregedő orvostársadalom van, nem tudnak plusz körzeteket
bevállalni, nagyon nehéz orvost találni.
Dávid Andrásné alpolgármester: Azt nem tudhatták, hogy az OALI a szerződést felmondja.
Mindenki látta a szerződéseket, amelyet az önkormányzattal és a Doktornővel kötöttek. Nem
gondolta, hogy felmondja az OALI a szerződést, hisz a testület döntését pont ezek a
szerződések alapozták meg. Úgy gondolja elsődleges cél továbbra is olyan orvost keresni, aki a
településre költözne. Ezért is örültek Dr. Turzó doktornőnek, hogy ide költözik, itt lett volna
helyben. Jó lett volna, ha nem jön közbe ez a dolog. Mindenesetre a jelenlegi megoldást
támogatja.
Zilai Károly polgármester: Természetesen továbbra is keresnek orvost, az OALI továbbra is
felajánlotta a segítségét, a honlapjára már feltették a pályázati felhívásukat. Azért javasolja
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elfogadásra a határozati javaslatot, mivel jelenleg ez az egyetlen azonnali megoldás. El kell
kerülni hogy az ÁNTSZ küldjön ki orvosokat.
Mivel további észrevétel nem merült fel, javasolja az 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:
60/2012. (V. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Dr.
Jahangir Ahmed háziorvossal kötött megállapodás közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön, majd az Önkormányzat Dr. Dúró Ildikóval (4025 Debrecen,
Hal köz 3/A. 3. em. 8 ajtó) területi ellátási kötelezettségű háziorvosi tevékenység 2012.
június 1. napjától kezdődő határozatlan ideig történő ellátására vonatkozó megbízási
szerződést köt és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A háziorvos
helyettesítését, illetőleg a készenléti feladatok ellátását 2012. június hónapban még Dr.
Jahangir Ahmed látja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a végleges háziorvosi feladatok ellátására készítse elő a
pályázati kiírást.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. május 31. és folyamatos

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

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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