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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án –
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

Dr. Nagy Csaba

megbízott jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné
Czeglédi Levente Vince

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjára 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 pont
1. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igénybevételéhez
2. Előterjesztés a közterületi segédmunkások közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

Napirendi pontok tárgyalása:
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1. Napirendi pont
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igénybevételéhez
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné alpolgármester: A támogatási igényt be kell nyújtani.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Ebben az évben lesz még egy benyújtási lehetőség.
Amennyiben a benyújtási feltételeknek meg fog felelni az önkormányzat, arra is be kell majd
nyújtani a támogatási igényt.
Kovács Miklós képviselő: Szeretné megtudni, hogy miből tevődik össze a hiány összege.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Mint az előterjesztésből is látszik, az ÖNHIKI összege az
önkormányzat működési hiánya. Az önkormányzatnak volt egy költségvetési terve. Ahogy
haladnak az év során, beigazolódni látszik a költségvetésbe betervezett hiány. Ha az
önkormányzat szeretne utoljára (2013-ban már nem lesz ÖNHIKI) még most ebben az évben
központi támogatást igénybe venni a hiány fedezetére, akkor a pályázatát be kell erre nyújtania.
A működési hiány abból adódik, hogy az önkormányzat működési kiadása és bevétele nincs
arányban, nagyon kevés a saját bevétele az önkormányzatnak. Nem lehet alapozni jelentős
iparűzési adóra, gépjárműadóra. Nem minden önkormányzat által biztosított szociális ellátás
kap 100%-os központi támogatást, a szociális kiadások jelentősek a településen, ezt is az
önkormányzatnak kell kiegészítenie. Ha jövőre ténylegesen feladatfinanszírozású lesz az
önkormányzat, az megoldás lesz, de természetesen csak abban az esetben, ha minden ellátott
feladatot 100%-ban fognak finanszírozni. Az eddigi előrevetítések alapján az önkormányzatok
költségvetését jövőre 50%-kal fogják csökkenteni, ez nem igazán abba az irányba mutat, hogy
a finanszírozás 100%-os lesz, hisz az ÖNHIKI támogatást is meg fogják szüntetni. Az
önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló fogja tartalmazni a részletes számokat,
azt a jövő héten fogja tárgyalni a testület.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés 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:
70/2012. (IX. 06.) számú önkormányzati határozat:
1. 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.
2. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi.
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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 ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 16 156 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
b)

V.

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását
a könyvvizsgáló elfogadta.
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. szeptember 6.

2. Napirendi pont
Előterjesztés a közterületi segédmunkások közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Az előterjesztéssel
kapcsolatosan annyit szeretne elmondani, hogy a Munkaügyi Központ Biharkeresztesi
Kirendeltségéről augusztus elején az egyik délután kaptak egy telefont, hogy lehetőség van 34
fő 2 hónapos, 6 órás közfoglalkozatására. Erre másnap reggel válaszolni is kellett, hogy pályáznak-e a
foglalkoztatásra. Jegyző Úr szabadságát töltötte, a rövid határidő miatt nem tudott testületi ülést
összehívni. Sajnos a településen nagyon sokan voltak még, akiknek az aktív korúak ellátása
támogatás folyósításához a 30 napos kötelező munkaviszony még hiányzott. A pályázat által 34 fő
szerezheti meg a segélyre való jogosultságát. Sajnos 85%-os támogatottságú csak a pályázat, de
kénytelen az önkormányzat bevállalni a lakosság érdekében, hisz sokan csak így tudják megszerezni a
kötelező 30 napos foglalkoztatottságot. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Honnan lesz hozzá biztosítva az önerő?
Zilai Károly polgármester: Onnan, ahonnan a többi közmunkaprogramhoz, egyelőre a
folyószámlahitelből. Meglátják, hogy az ÖNHIKI pályázatuk hogyan fog alakulni. Sajnos ezek
a programok 80-85%-os, illetve 70%-os támogatottságúak. A féléves beszámoló részletesen
fogja tartalmazni, hogy mekkora önerőt biztosítottak a közfoglalkoztatásokhoz. Az emberek
küszködnek azzal, hogy hol szerezzék meg a 30 napot, sajnos csak így tudják ezt megoldani, és
mindenkit behívnak dolgozni, akinek hiányzik a 30 napja, mindenféle híresztelésekkel
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szemben. Nagyon kevesen vannak a településen, akiknek még hiányzik a 30 nap. Valószínűleg
novemberben lesz még egy program, abba a még hiányzók is bele fognak férni.
Kovács Miklós képviselő: Az önkormányzatnak terhet jelent az önrész, érdemes lenne
átvizsgálni, hogy olyanokat ne hívjanak be, akik a közfoglalkoztatás keretében túldolgozzák a
kötelező 30 napot. Mindenkit csak addig foglalkoztassanak, amíg jogosult nem lesz a segélyre.
Tehát ne dolgozzanak többet, mint ami hiányzik ahhoz, hogy a különböző juttatásokra
jogosultak legyenek, hisz az többletköltség az önkormányzat számára. Lehet, hogy valakinek
pár nap hiányzik csak, és 6 hónapra foglalkoztatja az önkormányzat, az nem indokolt és plusz
kiadás az önkormányzatnak.
Zilai Károly polgármester: Sajnos ennél a Munkaügyi Központtal kötött szerződések
szigorúbbak, bonyolultabbak. A Mezőgazdasági Start Munkaprogramban például 12 hónapra
kötöttek szerződést a foglalkoztatottakkal, itt nem adtak lehetőséget az emberek kicserélésére.
A berettyóújfalui közmunka keretében már engedték, a földutasnál így mindenkit lecseréltek.
Az a program például 100%-os támogatottságú volt. Odafigyelnek erre, amely program
lehetővé teszi, cserélik is az embereket.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Egyre több közfoglalkoztatási programról beszélhetnek,
legyen az start, mezőgazdasági vagy földutas program, és nem biztos, hogy a feltételek ugyanazok ezeknél a programoknál. Egyes programokba például csak azok kerülhetnek be, akik
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, a másikba pedig, akik más feltételnek
felelnek meg. Ettől függetlenül adódhat olyan személy, aki nem felel meg a különböző
programokban előírt feltételeknek, és nincs meg a 30 napja. Erre még egy lehetőséget biztosít a
jogszabály, 30 napra önkéntes munkát vállalhat valahol, kvázi társadalmi munkában dolgozza
le a 30 napot, és ezt a munkáltató leigazolja számára. Természetesen az önkormányzatok
azokat foglalkoztatják, akik a munkaügyi központ rendszerében, nyilvántartásában szerepelnek.
Év elején volt olyan önkormányzat, aki 70%-os támogatottságú közfoglalkoztatásnál a 30%-os
önerőt nem tudta felvállalni, most év vége felé derült ki, hogy még van pénz
közfoglalkoztatásra, és most 85%-os támogatottsággal indítanak közmunkaprogramot. Az
önkormányzatok ezt már inkább be tudják vállalni, hogy foglalkoztassák az embereket.
Várhatóan év vége felé még nagyobb támogatottságú program is indulhat.
Zilai Károly polgármester: Ez így van, valószínűleg a most augusztusban indult program fog
novemberben továbbfolytatódni, és az már lehet, hogy 90%-ban lesz támogatott.
Nagy Károly képviselő: Annyi észrevétele lenne, hogy például a belvízelvezető árkok
karbantartási programban résztvevő közfoglalkoztatottak nagyon szépen dolgoznak. Ott
például nem lenne szerencsés, ha embert cserélnének például olyanra, aki csak nézi, hogy a
többiek hogyan dolgoznak. Úgy tudja, a mezőgazdasági programban például szerettek volna
embert cserélni, hisz sok a probléma, ott nem engedte a munkaügyi központ a cserét.
Zilai Károly polgármester: Ez így van, szeptember 15-ig szól a szerződésük, és amennyiben az
oktatásuk elkezdődik szeptemberben, akkor további 2 évig kell foglalkoztatni őket, és nem
lehet cserélni az embereket. Csak felmondani lehet, ha az indokolt, de akkor sem lehet mást
alkalmazni helyette. Tehát ez egy 3 éves program.
Kovács Miklós képviselő: Természetesen ahol indokolt, ott a megfelelő embert kell
alkalmazni. Ahol azonban például csak gazt vágnak, ott cserélni kell az embereket, hogy
mindenki jogosult legyen a segélyre, az embereknek meg kell élnie valamiből. Sokan
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panaszkodtak, hogy nincs miből a rezsit se kifizetni, erre értette, hogy mindenkit próbáljanak
meg foglalkoztatni. Legalább mindenkit hívjanak be 1-2 hónapra, hogy a segélyre jogosult
legyen. Nem kell embereket elküldeni a munkahelyekről, hisz vannak olyan munkák, amiket
bizonyos emberek, csoportok tudnak elvégezni. A lényeg, hogy ne maradjanak ki emberek.
Nagy Károly képviselő: Ezt a 30 napot csak az önkormányzatnál lehet megszeretni, vagy egy
vállalkozónál? Mindenki az önkormányzatra vár, saját ismerőse is arra vár, hogy az
önkormányzatnál dolgozza le. Mindenkinek keresni kell a lehetőséget, hogy egy vállalkozónál
dolgozza le a 30 napot társadalmi munkában, egy vállalkozó esetleg még fizet is érte.
Tudatosan nem akarják máshol ledolgozni a 30 napot.
Zilai Károly polgármester: Felvették egy berettyóújfalui céggel a kapcsolatot, aki vállalná,
hogy társadalmi munkában foglalkoztatná a 30 napos jogosultsági idő megszerzése érdekében
az érintetteket. Így jövőre lesz lehetőség társadalmi munka végzésére is, a megállapodást a
testületnek kell majd elfogadnia. Nem fognak bért kapni az emberek, társadalmi munkát fognak
végezni, hogy ne kerüljenek ki a rendszerből. Az önkormányzatnak nem fog pénzbe kerülni.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: A nyáron részt vett a Kormányhivatalban egy Munkaügyi
Központ által tartott tájékoztatón. Különböző programokról számoltak be, a tájékoztatón
többségében vállalkozók vettek részt. A felsorolt programoknak több mint a fele
vállalkozóknak, különböző cégeknek szólt, hogy hogyan tudja ezeket a cégeket a munkaügyi
központ támogatni. Az önkormányzatokra csak a tájékoztató végén került sor. A vállalkozók
által feltett kérdésekből kitűnt, hogy érdeklik őket a programok, sőt már foglalkoztatnak
közfoglalkoztatottakat. A különbség annyi, hogy az önkormányzat szinte kénytelen felvenni
azokat, akiket más nem tud foglalkoztatni. A vállalkozó pedig a munkavállalót betanítja,
esetleg meg is tartja, ha jó munkaerő.
Dávid Andrásné alpolgármester: Helyesnek tartja, hogy a vállalkozók felé irányul a
közfoglalkoztatás, hisz látják, hogy az önkormányzatoknál hasznos, olyan munkát, amely
mögött érték van, nem igazán tudnak végezni. Más egy vállalkozás, ahol egy speciális munkát
kell elvégezniük, amelyre betanítják, így esetleg tovább is foglalkoztatják őket. El kell mondani
az érintetteknek, hogy elsősorban a vállalkozóknál próbáljanak elhelyezkedni, ahol több pénzt
is kaphatnak.
Kovács Imre képviselő: Az lenne a cél, hogy szokjanak bele az aktív munkába, termeljenek,
munkát végezzenek.
Dávid Andrásné alpolgármester: Polgármester Úr elmondta, hogy a 34 ember olyan
közfoglalkoztatott, akinek szükséges a 30 munkanap megszerzése, hogy a továbbiakban is
jogosultak legyenek a szociális segélyre. Kénytelenek biztosítani a közfoglalkoztatást.
Zilai Károly polgármester: Próbálják ösztönözni az embereket, hogy vállalkozóknál
helyezkedjenek el, de nem akarnak dolgozni. Volt olyan, akinek lehetősége lett volna a
vízműnél dolgoznia. Beküldték, munkavégzésre alkalmatlannak nyilváníttatta magát, mert ott
már dolgoznia kellett volna. Sajnos vannak ilyen emberek is.
Mivel további kérdés 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:

71/2012. (IX. 06.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar 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)
Pályázat támogatási összege (közvetlen költség) :
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség) :
Önerő:

4.156.160.3.532.770.194.608.3.727.378.428.782.- Ft.

Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Nagykereki Község Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
benyújtott pályázatát jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését 8 óra 25 perckor bezárta.

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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