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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án
– csütörtök – de. 09.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli 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

megbízott jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak vendégek:
Farkas Lajos
Tiszó Sándorné
Kiss Mária Andrea

könyvvizsgáló
pénzügyi irodavezető
pénzügyi ügyintéző

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
3. Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándékról
4. Különfélék
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Napirendi pontok tárgyalása:
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Mielőtt rátérnének a napirendi pont megtárgyalására, szeretné
bemutatni azon képviselőtársai számára akik még nem ismernék, Tiszó Sándornét, a
Biharkeresztesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetőjét, valamint Kiss Mária Andreát,
aki a továbbiakban Kiss Katalin nyugdíjba vonulása miatt fogja ellátni az önkormányzat
pénzügyeit.
Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné alpolgármester: A nettófinanszírozásként kapott pénzt használta fel az
önkormányzat, abból adódóan van a módosítás, ebből tevődik össze a bevétel és a kiadás.
Azonban, ha ezt a két összeget hozzáadja, az eredeti költségvetéshez, nem teljesen ez az összeg
jön ki, szeretné megtudni, hogy ez miből adódik.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Nem volt idejük átbeszélni az előterjesztést, nagyon
gyors ütemben készült, hisz közben készítették az ÖNHIKI anyagot is. Amikor leadták számára
a beszámolót, látta, hogy van benne egy kis technikai hiba, egy mínusz előjelből adódik az
eltérés. Elnyert támogatása az önkormányzatnak: a szociális nyári gyermekétkeztetésre,
bérkompenzációra, és közművelődési támogatás érdekeltségnövelő támogatásra, valamint
3.210.-EFt ÖNHIKI támogatásra kapott összegek. Mivel az önkormányzat bevétele nőtt, ezzel
csökkenthető a hiány, azonban a beszámolóban növelve lett. Ez egy technikai probléma, ez
okozza a nem egyezőségeket. Ez a hiba nem befolyásolja a tényadatokat, mint a teljesített
bevételeket, a teljesített kiadásokat, hanem csak a tervezés előirányzat módosítását. Ezt ki
tudják javítani, helyre tudják tenni. Ebben az anyagban már nem tudta, mivel ennek igazodnia
kell a Magyar Államkincstár felé leadott beszámoló űrlapjaihoz. Ezt később ki fogják javítani,
már meg is csinálta hozzá az új táblákat. A jelenlegi tényadatokat, hogy hogyan áll a teljesített
kiadás és bevétel, nem befolyásolja. A jövőben az ilyen jellegű problémákat igyekszenek
kiküszöbölni.
Kovács Miklós képviselő: A féléves beszámoló bevételi és kiadási oldalánál vannak 10-20%-os
eltérések, a hiteleknél, mint bérhitel és egyéb hiteleknél is szeretné megtudni, hogy most
hogyan állnak.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Hozta a jelenlegi adatokat, hisz a beszámoló június 30-i
adatokat tartalmaz.
Zilai Károly polgármester: Úgy gondolja, a hitelállomány jelenlegi állapota inkább a féléves
beszámolóhoz tartozik. Szeretné javasolni, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadják
el elsőnek, utána térjenek át a hitelek jelenlegi adataira. Mivel további kérdés nem merült fel,
javasolja az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a
rendeletet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi 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 a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben rögzített szabályozók
figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzata 4/ 2012. (II.13.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R.2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

12 230 E Ft-tal
12 230 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

145 377
162 736
17 359
16 156
1 203

E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft
E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
160 533 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
17 543 E Ft
7 091.E Ft
33 680 .E Ft
.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
62 918 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
39 301 .E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
......................... E Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzmaradvány átadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások

1 203E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

.........................E Ft Intézményi beruházási kiadások
.........................E Ft Felújítások
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.........................E Ft Lakástámogatás
.........................E Ft Lakásépítés
.........................E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
........................E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
1 203 .E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
.........................E Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
.........................E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
.........................E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

.........................E Ft
1 000 E Ft
.........................E Ft
……..….3 425 E Ft

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A R.2. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„2. §
(2) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(3) A R. 2.1.,2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1,2.2 számú melléklet lép.
2. §
A R.3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„3.§
(8) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép
(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.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. szeptember 14. napján.
Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri Tiszó Sándorné irodavezetőt, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet az önkormányzat jelenlegi hitelállományáról.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az augusztus 31-ei, valamint a mai állapot szerint
mondja az adatokat. A beadott ÖHIKI alapján az önkormányzat működési hiánya 12.845.000.Ft. 254.000.-Ft van még a 3.000.000Ft-os hitelállományból, amelyet szeptember 23-án fognak
visszafizetni, tehát ez az utolsó részlete a hitelnek. Van továbbá a 19.800.000.-Ft-os hitel, a
várkerítés építésére igénybe vett beruházási hitel, melyből az augusztus 31-i állapot szerint
15.741.000.-Ft áll még fenn. Ezeket a hiteleket, valamint a működési hiteleket mutatták be az
ÖNHIKI-nél, mivel ennél a támogatásnál a működést akarják látni, hogy milyen forrásra lenne
még szükség ahhoz, hogy ezt a költségvetési évet az önkormányzat végigvigye a
gazdálkodásban.
Kovács Miklós képviselő: A folyószámlahitele hogy áll az önkormányzatnak?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A 20.000.000.-Ft folyószámlahitelből - mely korábban
25.000.000Ft-os keret volt - augusztus 31-én 12.845.000.-Ft a fölvett hitel, még felvehető
keretként 7.155.000.-Ft áll rendelkezésre. Ez naponta változik, hogy mennyi számlát fizetnek
ki, mennyi támogatást kap az önkormányzat. Nagyon fontos lenne, hogy mennyi ÖNHIKI-t
sikerülne még forrásként megnyerni ebben az évben, hisz jogszabály alapján az
önkormányzatoknak év végén működési hitelállománya nem lehet. Az ÖNHIKI pályázatot
benyújtották, kb. 30 nap az elbírálási ideje. Ha mégis úgy fogják látni, hogy működési hitel
nélkül nem tudják lezárni ezt a költségvetési évet, akkor kezdeményezni kell a
Kormányhivatalnál az önkormányzatnak, hogy Nagykereki Községi Önkormányzatnak
működési hitelre lesz szüksége. Ezt az igényt időben be kell majd nyújtani, ha látják, hogy a
forrásai nem úgy alakulnak az önkormányzatnak. Reménykedni kell a támogatásban, hisz
társulásban látja el az önkormányzat a közoktatási feladatait, ezt a feladatot el kell látni, a
normatíva az mindig kevés volt, amit erre a feladatra megkaptak, mindig ki kellett egészítenie
az önkormányzatnak. Ezt támogatták az ÖNHIKI-nél ebben az évben is.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ahogy végignézte a táblázatokat, úgy gondolja, hogy ez a
félév eredményesebb volt, nincs akkora hiánya az önkormányzatnak, mint előző év félévénél.
Ez mindenképp a költségkímélő, takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Ha továbbra is ezt a
gazdálkodást folytatja az önkormányzat, valamint az ÖNHIKI-n is nyernek támogatást, úgy
gondolja, ez az év áthidalható lesz. A számok ugyan 83%-os teljesítést tükröznek, ez így nem
helyes, hisz ha a hitelfelvételnél a módosításokat ténylegesen módosítják, akkor 63%-os lenne
a bevételi és 65% körüli a kiadási oldal teljesítése. Meglepődött azon, hogy bérleti díjat nem
fizetett be senki az Önkormányzat felé, hisz azt havonta kellene fizetni. 140.000.-Ft bevétel van
betervezve.
Zilai Károly polgármester: Egyetlen önkormányzati ingatlanért fizetnek bérleti díjat. A bérlőt
már felszólították, eddig nem tudott fizetni. Az elmúlt évben is volt, hogy késett, de két
részletben befizette a bérleti díjat. Felszólítják megint a bérleti díj befizetésére.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Ha van a bérlőnek egy aláírt bérleti szerződése, akkor a
pénzügynek automatikusan küldeni kellene a felszólítást, nem kellene a testület elé kerülnie.
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A beszámolóra visszatérve, ez a beszámoló nagyon jó számokat mutat. Ha az ÖNHIKI-re
kapott támogatás összegét levonnák, az önkormányzat bevételei és kiadásai akkor is
egyensúlyban lennének. Az elmúlt évekhez viszonyítva ez nagyon jó adat. Ebben az évben
érdemi fejlesztések nem voltak, minden a működésben realizálódott. Ezt a fegyelmezett
gazdálkodást kell folytatni. Van az önkormányzatnak egy 12 milliós folyószámlahitele, ez
olyan, mint egy forgótőke, ha ki lenne fizetve, nem lenne semmi probléma. Ahhoz, hogy ezt
kifizessék, többletbevételekre kellene szert tenni, akár ingatlaneladásokból, mint a múlt évben,
vagy támogatásokból. Ezeket meg kell próbálni a hitel csökkentése érdekében. Azok az
önkormányzatok, akik nem kapnak kormányhivatali engedélyt év végén, azoknál nagy
valószínűséggel fel fogja mondani a bank a hitelszerződést. A folyószámlahitelt meg lehetne
hagyni jövőre is, de december 31-én nem lehet rajta hitelállomány. Jelenleg fennáll a
hitelállomány, valamint 1,5 millió forint szállítói tartozás. Továbbra is ezt a gazdálkodási
fegyelmet kell folytatni ahhoz, hogy a hiányt csökkenteni tudják. A körjegyzőséghez
csatlakozás által a pénzügyekre nagyobb szakmai rálátás lesz. A beszámoló nagyon jó adatokat
tartalmaz, de a fő feladat a finanszírozási hiánynak - amely hitelben testesül meg - a
csökkentése. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a jelentését.
Zilai Károly polgármester: Az önkormányzatnak továbbra is célja a felelősségteljes takarékos
gazdálkodás. Fejlesztési célú pályázatot sem nyújtottak be, hisz nem tudják az önerőt
biztosítani. Igyekeznek a fennálló hiányt minél jobban csökkenteni. Mivel további kérdés 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:
72/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
intézményei 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

és

A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű
és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. szeptember 13. és folyamatos

Zilai Károly polgármester: Javasolja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri szavazzanak,
elfogadják-e a jelentést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Farkas Lajos bejegyzett
könyvvizsgálónak a Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a
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2012. I. félévi beszámolójának könyvvizsgálói véleményéről készült könyvvizsgálói
jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

3. Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándékról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Minden képviselő tudja, hogy 2013. január 1-től 2000 fő
lakosságszám alatti települések önálló hivatalt nem működtethetnek, ezért készült ez a
szándéknyilatkozat. Minden önkormányzatnak muszáj valamilyen irányba elköteleznie magát.
Jelenleg is körjegyzőségben működnek Biharkeresztessel, évek óta nagyon jó a kapcsolat a két
település között, úgy gondolja nincs okuk más településsel közös hivatal létrehozni. Az új
pénzügyesük is biharkeresztesi dolgozó lett, reméli a továbbiakban még jobban fognak
együttműködni. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné alpolgármester: Helyesnek tartja az irányt, amit az előterjesztés és
Polgármester Úr felvázolt. Átolvasva az előterjesztést, a régi tanácsi rendszer jutott az eszébe,
amikor szinte ugyanez a séma működött, igaz más technikai rendszerrel. Mindenképpen
csatlakoznia kell az önkormányzatnak, hisz törvény írja elő. Szintén Biharkeresztest látja a
legszerencsésebb választásnak. Az előterjesztésben sok minden le van írva, de nagyon sok
bizonytalanságot is tartalmaz. Nem tudja, hogy van-e már elképzelés arra vonatkozóan, hogy
Nagykerekiben hogyan alakul a dolgozói létszám.
Zilai Károly polgármester: Elképzelésük természetesen van és erről tárgyaltak is Jegyző Úrral.
Konkrétumot nem tudnak mondani, hisz a központi költségvetés még nincs kész, nem tudják
miből kell majd az önkormányzatoknak gazdálkodni. Hallottak 50%, -60%-os finanszírozást is,
tehát ennyit kapnának meg az önkormányzatok jövőre, de ezek nem biztos adatok. A
finanszírozás fogja meghatározni a létszámot. 50%-os finanszírozás esetén nem tudnak
mindenkit foglalkoztatni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Ez nem biztos, hisz például az iskolák az államhoz kerülnek. Arra
a támogatásra, amellyel a finanszírozást ki kellett egészítenie az önkormányzatnak már nem
lesz szükség, az megmarad az önkormányzatnak. Nem tudják a jövő évi bevételi szinteket. A
tervek szerint feladatalapú finanszírozás lesz az önkormányzatoknál, nem tudják még pontosan,
hogy milyen feladatok lesznek a kötelezők. Mindenkinek meg kell próbálni helyet keresni, meg
kell próbálni átadni a járási hivataloknak az embereket. Az új közös hivatal nem körjegyzőség
lesz, ki lesz számolva, hogy a négy településnek van X számú lakosa, ehhez a lakosságszámhoz
jár a kötelező feladatok alapján valamennyi pénz, ebből kell egy olyan hivatalt fenntartani,
amely közös hivatal. Úgy gondolja, ha 1-2 főt meg tudnak tartani, akkor már szerencséje volt
az önkormányzatnak.
Zilai Károly polgármester: Minden dolgozónak szeretnének munkát biztosítani. Szeretnék, ha a
járási hivatalhoz többen átkerülnének, ne maradjanak munka nélkül. Nem tudják a
költségvetést, nem tudják hány embert tudnak majd továbbfoglalkoztatni.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Az előterjesztésben az olvasható, amit tudnak. Nagy része jogszabály,
amely le van fektetve, hozzáfűzött kommentárok is érkeztek már. Az előterjesztés lényege egy
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szándéknyilatkozat a csatlakozásról. Igaz szeptember elejét írják, de a szándékról nyilatkozni
kell, ha a pontos költségvetést még nem is tudják. Ez nagyon fontos azért, hogy időben el
tudják kezdeni a felkészülést, időben tudjanak beszélni arról, hogy valóban hogyan fog kinézni
a közös hivatali struktúra, hisz ez szorosan összefügg a járási hivatalok kialakításával. Most
kell dönteni emberek, dolgozók sorsáról. Azt már tudják, hogy milyen feladatok mennek át a
járáshoz, azokhoz a feladatokhoz kell dolgozókat, illetve eszközt átadni. Figyelembe vették,
hogy minden dolgozóra szükség van a közös önkormányzati hivatalnál vagy a járásnál, ebből
indulnak ki, ezzel kalkulálnak. Mint például, ha elmegy egy dolgozó nyugdíjba, akkor a hivatal
keretein belül próbálják pótolni, amely a közös hivatalnak már egy része lesz. Ahhoz, hogy
minél pontosabban és időben tudjanak gondolkodni a jövőről, ahhoz ez a szándéknyilatkozat
szükséges. Szükséges lesz a polgármesterekkel, képviselő-testületekkel való megbeszélés,
szakemberekkel való egyeztetés. Lesz egy megállapodás a közös önkormányzati hivatal
kialakításáról. Jelenleg a szándéknyilatkozattal indul, de a részletezést a megállapodás fogja
rögzíteni, amelyen lehet majd változtatni, módosítani a változások függvényében. Úgy
gondolja, hogy szerencsés helyzetben vannak a körjegyzőségben lévő önkormányzatok, hisz
eddig körjegyzőségben működtek. 2013. január 1-től nem ez lesz a nevük, sőt szigorúbb
szabályok fognak vonatkozni a közös hivatalra, mint a körjegyzőségre. Itt nem áll fenn, hogy a
településeknek nem volt semmilyen kapcsolata a többi önkormányzattal. Jelenleg egy hivatal
felállításáról van szó, a körjegyzőségben ez eddig is működött és úgy gondolja a továbbiakban
is működni fog. Bojt község önkormányzata a mai ülésén már kifejezte szándékát a közös
hivatal létrehozásáról, és azt is előrevetítette, hogy milyen elképzelései vannak a jövőre
vonatkozóan. Ezt a megállapodásban fogják rögzíteni.
Kovács Miklós képviselő: Az előterjesztést végigolvasva sok választásuk nincs. A választás
már akkor megtörtént, amikor a település feladta az önállóságát és a körjegyzőséghez
csatlakozott. A törvény jól leszabályozza, hogy mit lehet tenni és mit nem, vannak lehetőségek,
de nagyon minimálisak. A pénz fogja megszabni, hogy mire lesz lehetőség. Véleménye szerint
csak abba lesz beleszólásuk, hogy állandóan lesz-e kint valaki a településen, vagy csak
időszakosan. Helyileg lesz-e intézve az ügyintézés vagy számítógépen Biharkeresztessel tartják
majd a kapcsolatot. Jelenleg itt tartanak, Nagykereki mindig Biharkeresztessel orientált volt,
meg kell próbálni kihozni belőle, amit lehet. Nagykereki szempontjából ez mindenféleképpen
leépülés, hisz helyileg megszűnik sok minden. Véleménye szerint is a várható létszám az egy
fő. A feladat szinte nulla, ami megmarad, intézményeik nincsenek, az iskolát, óvodát át kell
adni az államnak.
Zilai Károly polgármester: Az óvoda marad az önkormányzat fenntartásában.
Kovács Miklós képviselő: De azt is társulásban működtetik. Itt legfeljebb a közmunkaprogram
marad. Hogy ehhez a feladathoz mennyi pénzt fognak leosztani, azt nem tudják. De szerinte
egy minimális összeg lesz. ÖNHIKI benyújtására sem lesz lehetőség jövő évtől.
Zilai Károly polgármester: A körjegyzőségnek ehhez nincs köze, most is csatlakozhatnának
Kismarjához, aki a csőd szélén áll. A közös hivatal létrehozását törvény írja elő.
Kovács Miklós képviselő: Nincs semmi baja Biharkeresztessel, szerinte is a legalkalmasabb
település, ha már csatlakoznak, de ha az ember ragaszkodik az önállósághoz, akkor Ő szerez
magának madarat, és nem őt viszik el. De ez már megtörtént, nem tudnak rajta változtatni.
Zilai Károly polgármester: Úgy látszik, nem egyformán gondolkoznak. Úgy gondolja most is
az a legjobb megoldás, ha Biharkereszteshez csatlakoznak. Ehhez már semmi köze a
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körjegyzőségnek. Az önkormányzat ki is válhat a körjegyzőségből december 31-el, és mással
hozhat létre közös hivatalt január 1-től. Úgy gondolja ez már politika, nem nagyon tartozik ide.
Nagy Károly képviselő: Amikor a testület döntött a körjegyzőséghez csatlakozásról, úgy
emlékszik egyetlen képviselőnek sem volt egyéb javaslata arra vonatkozóan, hogy mit tegyen
az Önkormányzat a problémák megoldása érdekében. Nem kell már ezen rágódni, véleménye
szerint szavazzanak. Úgy gondolja az előterjesztésre csak igennel tudnak szavazni, hisz nincs
más lehetőségük, törvény írja elő a közös hivatalok létrehozását.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: A körjegyzőség 2013. január 1-jével valóban megszűnik,
jogszabály mondja ki a megszűnését. Január 1-től közös önkormányzati hivatal működik,
illetve ha valamelyik önkormányzat nem dönt a közös hivatal létrehozásáról, akkor a
kormányhivatal fogja eldönteni azt, hogy melyik hivatalhoz fog csatlakozni. Nagyon szigorúan
be van határolva a csatlakozás. 2000 fős lakosságszámnak kell lenni, a települések területét
legfeljebb egy település közigazgatási területe választhatja el egymástól. Az kerül nagyon rossz
helyzetbe, aki nem tud csatlakozni sehova. Már most tudnak ilyen településeket, nekik a
Kormányhivatal fogja megmondani, hogy mely településhez kell csatlakozniuk. Úgy gondolja
a körjegyzőség szerencsés helyzetben van, hisz van gyakorlat, össze vannak szokva.
Zilai Károly polgármester: Szintén így gondolja, hisz nagyon jó a kapcsolatuk a dolgozókkal és
a vezetéssel egyaránt. Mivel további kérdés 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:
74/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései szerinti időtartamon belül,
közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Biharkeresztes város székhellyel.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás előkészítésére
vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a megállapodás-tervezet elkészítéséhez szükséges
mértékű kötelezettségek vállalására, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása
mellett.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Mivel több tárgyalandó téma nem volt Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését 8 óra 34 perckor bezárta.
kmft.
Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző

10

