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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én –
kedd – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly

polgármester

Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

megbízott jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné
Kiss Mária Andrea
Farkas Lajos

pénzügyi irodavezető
pénzügyi ügyintéző
könyvvizsgáló

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Dávid Andrásné
Berei Zsoltné

alpolgármester
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő 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 pont
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
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3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 6/2003. (VII. 28.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetőleg új rendelet elfogadásáról
4. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
5. Előterjesztés Nagykereki Község
koncepciójának elfogadásához

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetési

6. Előterjesztés a belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadására
7. Előterjesztés a 2012.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

8. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás aktualizálására
9. Előterjesztés Bocskai Várkastély fenntartói jogának átvételére
10. Előterjesztés Balogh Tímea kérelmére
11. Előterjesztés Horváth Julianna kérelmére
12. Előterjesztés Kollár László Tamásné kérelmére
13. Előterjesztés Nagy Gyuláné kérelmére
14. Előterjesztés Horváth Tibor Nagykereki, Dózsa Gy. u. 34. szám alatti lakos
kérelmére
15. Előterjesztés Megyesy Károly és társai kérelmére
16. 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-testületet az előző ülésén hozott határozatainak
megfelelően az alábbiakról tájékoztatja:
·

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal
együttműködési megállapodást aláírták.

a

járási

hivatallal

kapcsolatos

Minden egyébről naprakészek a testületi tagok, hisz az utolsó ülés egy hete volt.
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Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, elfogadásra javasolja a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
95/2012. (XI. 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. november 27.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: A szeptember és október hónapról szóló tájékoztatók írásban
kiküldésre kerültek.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kovács Miklós képviselő: Azt szeretné megtudni, hogy mi az oka, hogy szeptember hónaphoz
viszonyítva a hitelállomány jelentősen megnőtt? Egyébként a korábbiakhoz képest jelentősen
javult a beszámoló adatainak részletessége, tartalma.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A beszámoló napra pontosan készült. 30-án még nem
kapta meg az önkormányzat az állami támogatásokat, szeptember hónapban azonban már
kiutalták és szerepel az adat a szeptemberi beszámolóban. Tehát egy 5 millió forintos állami
támogatás jelentősen befolyásolja az adott napi pénzügyi helyzetet. Október 30-án még nem
érkeztek meg az állami támogatások. Valamint az önkormányzat benyújtotta az ÖNHIKI II.
fordulójára az igényét, ez később kerül majd elbírálásra.
Kovács Miklós képviselő: Most jelentős segítséget fog adni az állam, hisz átvállalja az
önkormányzatok hiteleit.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Ez így van, az önkormányzatoknak egy vissza nem
térítendő támogatást nyújt az állam. Így tiszta lappal indulhatnak az önkormányzatok jövő
évben, igaz annyi kiadást tudnak majd tervezni, amennyi bevételt tudnak szerezni. Továbbá a
folyószámlahitelek állományát is rendezni fogják. Minden kifizetést a szerződéseknek
megfelelő ütemben fizetnek, valamint érkezni fog még egy ÖNHIKI támogatás is remélhetőleg
az önkormányzat számlájára. A december 12-ei állapotot fogják nézni a jogszabály alapján. A
vissza nem térítendő támogatással pedig január 15-ig el kell majd számolni.
Zilai Károly polgármester: Annyit azért szeretne elmondani, hogy 4 millió forinttal tartoznak a
közoktatási társulás felé, ez december hónapban már 6 millió forint lesz. Erre nem fognak
támogatást kapni, csak a banki hitelekre. Hitellel fogják indítani a jövő évet is.
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Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: 2012. december 31-én nem lehet hitelállománya az
önkormányzatnak, év közben lehet egy likvidhitelt felvenni, de hiánnyal nem tervezhet az
önkormányzat, a költségvetésben nem lehet egy hiányt képezni, hogy arra majd egy működési
hitellel fogják a forrást biztosítani. A likvidhitel a jelenlegi folyószámla hitelnek fog
megfelelni, éven belüli felhasználású lesz, tehát valószínűleg november 30-ig vissza is kell
majd fizetni, és nem is fognak akkora összeget biztosítani hitelkeretként véleménye szerint.
Likviditási gondokat lehet majd vele áthidalni, a finanszírozási csúszásokat lehet majd vele
megoldani.
Kovács Miklós képviselő: Ha lesz mögötte pénz, és csak a finanszírozási csúszások miatt kell
majd igénybe venni, nem lesz belőle gond.
Zilai Károly polgármester: Ha nem lesz mögötte fedezet, nem is fognak biztosítani likvid hitelt
a bankok.
Tiszó Sándorné képviselő: A 20 milliós folyószámlahitelből a ma reggeli adatok alapján 14
millió forintot használtak fel.
Zilai Károly polgármester: Mint mondta, a biharkeresztesi társulás felé 4 millió forinttal
tartoznak. Ha kapnak ÖNHIKI támogatást, akkor mindent rendezni tudnak.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, elfogadásra javasolja a szeptember hónapról szóló
pénzügyi tájékoztatót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
96/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. szeptember 30án aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly
2012. november 27.

Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, elfogadásra javasolja az
október hónapról szóló pénzügyi tájékoztatót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
97/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. október 31-én
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Zilai Károly
Határidő: 2012. november 27.
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3. Napirendi pont
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 6/2003. (VII. 28.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről, illetőleg új rendelet elfogadásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e a rendelet-tervezettel?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15 /2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adó megfizetéséről
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló módosított 1990 évi C. törvény ( a
továbbiakban : Ht.) 1.§ (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotta:
Adókötelezettség, az adó mértéke
1.§.
/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység.
/2/ A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
/3/ Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a)
építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye
telephelynek minősül,
b) bármely- a a) pontba nem tartozó- tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem
rendelkezik székhellyel, telephellyel.
/4/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
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2 %-a,
/5/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adómértéke:
- a (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,-Ft
Az adó megfizetése
2.§.
Közterület-foglalási engedéllyel végzett tevékenység esetén az iparűzési adót a közterületfoglalási díjjal együtt kell megfizetni.
3.§
Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a jogszabályban meghatározott
pénzkezelési szabályok betartásával 5.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra, /
adótartozásra /készpénzfizetést elfogadjon.
4.§
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagykereki Község Önkormányzati Képviselőtestületének a helyi iparűzési adó megfizetéséről szóló 6/2003. (VII.28.) önkormányzati
rendelete hatályát veszti.

Zilai Károly s. k.
polgármester

dr. Nagy Csaba s. k.
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. november 28. napján
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
4. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Annyit fűzne hozzá, hogy amióta az önkormányzatnál
könyvvizsgáló, ilyen lerövidített számsorokat, ilyen kis számokat nem látott. Az állam az
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adósságrendezéssel a településhez hasonló kis önkormányzatokat kisegítette. Minden remény
megvan arra, hogy év végével 0-val zárjanak.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
elfogadják-e az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló
beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
98/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
intézményei 2012. III. negyedévi 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. november 27.

5. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Az anyagból kiderül, hogy még minden nagyon bizonytalan. Nem
tudják, hogy a feladatellátásra mennyi pénzt fognak kapni. Igazán körültekintően kell majd
gazdálkodni, hisz feladatalapú támogatást fognak kapni. Nem hiszi, hogy később az állam még
bármilyen segítséget nyújtana az önkormányzatok gazdálkodásának kisegítésére. Az
adóbevételekből sem egy jelentős összeg fog befolyni az önkormányzathoz, pár hónapon belül
fog kiderülni, hogy miből és hogyan tudnak gazdálkodni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Több helyen kiszámolták a bevétel és kiadás megközelítő
egyenlegét, amely még nagyobb bizonytalanságot mutat. A kisebb településeknél arányaiban
kisebb hiány, a nagyobbaknál nagyobb, de mindenhol hiány jött ki. 2013-tól
feladatfinanszírozás lesz, tehát a kötelező feladatot fogja az állam lefinanszírozni. Még most
sem tudják pontosan, hogy mi lesz a kötelező feladat. A lefinanszírozás pedig azt jelentené,
hogy amibe kerül, azt teljes mértékben leutalja az állam. A probléma ott kezdődik, hogy a
2011. évi tényadatokból indul ki szinte minden feladatfinanszírozási mutató, és azt maximum
10%-kal lehet az adott településen túllépni. 2011-ben nagyon nagy volt a kintlévősége az
önkormányzatnak, mint a szállítói állomány, és ez nem szerepelt a tényadatban, a kiadásokban.
Valamint eltelt két év, nincs benne az ennek megfelelő infláció. Innentől kezdve, ez nem
feladatfinanszírozás. Úgy gondolja a hitelfelvétel eltörlését is el fogják tolni, hisz a nagyobb
önkormányzatok nem tudják majd megoldani, hogy ne legyen hitelük év végén. Azt mondták,
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jövőre nem lesz ÖNHIKI, Magyarország 2013. évi költségvetésében benne van, igaz a
szabályokat nem tudják. A feladatfinanszírozás pedig akkor lenne igaz, ha mindenhol
ugyanúgy finanszírozzák le azt a feladatot. A feladatfinanszírozás nem átcsoportosítható, arra
a feladatra lehet fordítani, amire adják. Akkor hogyan lehet majd az évközi hitelt visszafizetni?
Csak a saját bevételeit használhatja fel szabadon az önkormányzat. Valamint van egy általános
igazgatási normatíva, amibe nagyon sok minden belefér. A bizonytalansághoz képest a
koncepció nagyon jó, hisz számba vett mindent. Január 1-től ilyen szűk finanszírozási keretek
között kellene működni, valamint valamilyen elképzeléseknek kellene lennie, hogy hány
emberrel fognak működni, mit vállalnak be, mit nem. Nem vette bele, hogy ki kell alakítani a
közös hivatali rendszert, ami nem a jelenlegi körjegyzőségi modellnek fog megfelelni.
Megnézte a számítandó alkalmazotti létszámokat, a lakónépességhez viszonyítva lehet
megállapítani a hivatali létszámot, a hivatali létszámhoz kapcsolódóan a hivatal rezsijét. Furcsa
anomáliák jönnek ki, hisz ha három kistelepülés összefog, akkor jóval több létszáma van,
mintha összeállnak egy nagyobbhoz. Feladatalapú támogatások vannak, a dologi feladatoknál
van lehetőség megtakarításra, a könyvvizsgálót meg lehet takarítani jövőre, nem kötelező
feladat. Szeretné, ha erről is döntenének még ebben a hónapban. Akárhogy is fognak dönteni,
megköszöni az eddigi közös munkát.
Kiss Mária Andrea pénzügyi ügyintéző: Kiszámolta a tervezhető bevétel és kiadás egyenlegét.
Számításai szerint a bevétel a kiadás közel 50-60%-a.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Elfogadja az elkészített koncepciót, úgy gondolja, hogy a
jelenlegi bizonytalan helyzetben sem Ő, sem Polgármester Úr nem vállalhatja, hogy valamilyen
konkrét pénzügyi adatot leírjon. Ezt a koncepciót, ahogy könyvvizsgáló úr elmondta, ebben a
formában el lehet fogadni, terveket vetít elő, a koncepciónak ez a lényege. Amikor lesz
elfogadott költségvetése az államnak, és abból pontosan lehet látni, hogy egy adott feladatra
mennyi finanszírozást fognak kapni, akkor lehet konkrét elképzelést készíteni, akkor az lesz a
költségvetés.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Most kértek be adatokat azoktól az önkormányzatoktól, akik
kérik, hogy nem tudják saját maguk üzemeltetni az iskolákat. Ki kellett mutatniuk a normatívák
alapján, hogy hogyan fognak állni jövőre, ezekből kiderül, hogy az iskolák rezsiköltségeit
miből fogják tudni kifizetni az önkormányzatok.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Még most sincs döntés, hogy az általános iskolákat átveszi –
e egyáltalán a tankerület. Ha átveszik, akkor ezzel nem kell számolni.
Kovács Miklós képviselő: Még nem tudják, hogy milyen normatívákat fognak megkapni,
nagyon oda kell majd figyelni, hisz ha valaminél elcsúsznak, nem fognak újból segítséget
kapni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Egyelőre nem tudják, hogy mire kell felkészülni.
Zilai Károly polgármester: Mint könyvvizsgáló úr elmondta, a hivatalok finanszírozása is
feladatalapú lesz, tegnap volt egy egyeztetés Biharkeresztesen, pénteken lesz a következő ülés,
amelyen a képviselők is részt fognak venni, látni fogják azokat a tényszámokat, amelyek
alapján a közös hivatalokat működtetni lehet. Ez elgondolkodtatta a településeket,
Biharkeresztesnek egy kötelezettsége van, ha Nagykereki ott akar maradni, nem mondhatja,
hogy nem. Pénteken mindenki többet fog tudni, de annyit szeretne elmondani, hogy elkezdtek
egyeztetni. Lehet, hogy célszerűbb lenne más irányba elmenni a közös hivatal alakítása
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kapcsán. Hisz lehet, hogy nagyobb létszámban tudnának működni, csak ahhoz megfelelő
szakembereket kell keresni. Az adott lehetőségekből megpróbálják majd a Nagykereki számára
legmegfelelőbb megoldást megtalálni.
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak elfogadják-e az
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
99/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármester, hogy a 2013. évi költségvetés tervezéséhez szükséges
intézkedéseket
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a társulási
hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2013. évei költségvetést
érintő rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. december 31. az intézkedések megtételére
2013. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

6.
Napirendi pont
Előterjesztés a belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Egyetlen hozzáfűzni valója lenne az előterjesztéshez. A
pénzügyi ellenőrzés során bekérték a helyi szabályzatokat, amelyeket e-mail-ben kellett
megküldenie. Az ellenőrzés észrevételében szerepel, hogy hiányzik a jogosultak nyilvántartása,
aláírása. Azt, hogy megismerte a szabályzatot az érintett, az minden esetben papír alapon
megvan, a jegyző aláírása szerepel a szabályzatokon, bélyegzővel el van látva. A
szabályzatokat sima email-ként küldte meg. Tehát ezeket a szabályzatokat az illetékesek
megismerték. Ezt jelezte a belső ellenőrök felé is, de akkor már kiküldték a jelentést.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Annyit szeretne elmondani, hogy jelentésekben szereplő
észrevételek javítása már vagy megtörtént, vagy még folyamatban van.
Zilai Károly polgármester:Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e határozati javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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100/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I.K.SZ. 98. Kft. (4032
Debrecen, Doberdó u. 26.) által végzett belső ellenőrzés 2012. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentését megismerte, azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 30.

7. Napirendi pont
Előterjesztés a 2012. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Szeretné javasolni, hogy
2012. december 13-án 14.00 órától legyen a közmeghallgatás. 16 óra után már sötét van, az
emberek nem szeretnek kimozdulni otthonról, ezért szeretné, ha 14.00 órától tartanák a
közmeghallgatást. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
101/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi közmeghallgatást
2012. december hó 13. napján 14.00 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 27.

8. Napirendi pont
Előterjesztés a Roma Nemzetiségi
megállapodás aktualizálására

Önkormányzattal

megkötött

együttműködési

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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102/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta Nagykereki Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és
azt aktualizálva, a határozat melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 30.
Melléklet a 102/2012. (XI.27.) számú önkormányzati határozathoz:

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészt Nagykereki Község Önkormányzata (képviseli: Zilai Károly
polgármester, székhely: 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. szám) és Nagykereki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Horváth Julianna elnök, székhely: 4127 Nagykereki,
Kossuth u. 22. szám) között az alábbiak szerint:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. §-ában előírtakat Nagykereki Község
Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) és Nagykereki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat (a továbbiakban: helyi nemzetiségi önkormányzat) együttműködésük szabályait
az alábbi megállapodásban rögzítik.
A megállapodás jogi háttérszabályozása:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.),
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek
végrehajtására kiadott
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet,
az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembevételével készült.
A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket,
amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a
közösen megfogalmazott célok megvalósítását.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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1. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén –
az Njtv. előírásai alapján, az alábbiak szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
működésének személyi és tárgyi feltételeit:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére igény szerint, de havonta legalább
tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát - a Nagykereki,
Kossuth u. 22. szám alatti épületében – továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket viseli,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket
biztosítja,
c) gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az
előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos
levelezés előkészítéséről és postázásáról,
d) a testületi döntéseket és a tisztségviselők döntéseit előkészíti, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási,
postázási feladatokat ellátja,
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat ellátja,
f) szükség esetén a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát
biztosítja,
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a
helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata
költségeinek kivételével – viseli,
h) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba
vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Iroda látja
el,
i) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a
helyi önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési feladatokat a
Pénzügyi Iroda látja el.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein az Önkormányzat képviseletében a
jegyző, vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – állandó
vagy eseti megbízottja vesz részt és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség helyzetét érintő bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, intézkedést kezdeményezhet a helyi
önkormányzatnál.
4.

Az Njtv. által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat,
oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség,
társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e
minőségében érintő helyi önkormányzati határozatot a képviselő-testület csak az e
lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja
meg.
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5. A helyi nemzetiségi önkormányzat ezzel megbízott képviselője havi egy alkalommal
tájékoztatást ad a település polgármestere részére a helyi nemzetiség szociális és
munkaügyi helyzetéről.
6. Közfoglalkoztatás keretében a nemzetiségek köréből foglalkoztatott személyek
kiválasztásakor a helyi nemzetiségi önkormányzat javaslatot tehet a polgármesternél.
7. A helyi önkormányzat a polgármester külön engedélye alapján, indokolt esetben
gépjárművet biztosíthat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére.
8. A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §. (3), (5) bekezdése alapján
a helyi önkormányzat képviselő-testülete és bizottsági nyilvános és zárt ülésein a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnöke (kisebbségi szószóló) tanácskozási joggal részt vesz.
9. A helyi önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújthat a helyi
nemzetiségi önkormányzat számára.
10. A helyi önkormányzat előzetes egyeztetés alapján biztosíthatja a helyi nemzetiségi
önkormányzat rendezvényeihez a művelődési ház díjmentes használatát.
11. Évente legalább egy alkalommal a település polgármestere a helyi nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete, a munkaügyi központ vezetője, az oktatási
intézmények vezetői, az OCÖ képviselője részvételével megbeszélést tart a cigányság
életéről, problémáiról.
12. A helyi nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a helyi önkormányzat rendezvényei
megszervezését, lebonyolítását segíti.
13. A helyi nemzetiségi önkormányzat vállalja az egészségügyi és környezetvédelmi
programok megvalósítását (közös parlagfű irtás, faültetés, hulladékszedés, stb.).
14. Jelen együttműködési megállapodást a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzat határozott időre, 2012. június 01. napjától, a helyi nemzetiségi
önkormányzat mandátumának lejártáig kötik és érvényességéhez a szerződő felek
jóváhagyása szükséges.
15. A felek az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják.
II. GAZDÁLKODÁS
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.1.1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a költségvetési koncepció
összeállítását megelőzően áttekinti a nemzetiségi önkormányzat
elnökével a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre
vonatkozó feladatait, várható bevételi forrásait.
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1.1.2. A jegyző előkészítésében a helyi nemzetiségi önkormányzat következő
évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az elnök legkésőbb a
költségvetési évet megelőző év november 30-ig, az általános választások
évében december 15-ig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete részére. A koncepcióról alkotott határozatot az elnök
eljuttatja a jegyzőhöz.
1.2.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
1.2.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a helyi
nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi iroda
irodavezetőjét jelöli ki.
1.2.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
előkészítése során a pénzügyi iroda irodavezetője a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges
adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk
rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat
elnökével.
1.2.3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat pénzügyi
irodája által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
1.2.4. A helyi nemzetiségi önkormányzat – az önkormányzati hivatalon
keresztül – a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről, az
államháztartás
pénzügyi
információs
rendszere
keretében
adatszolgáltatást teljesít.
1.2.5. Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott
elemi költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület elé
terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a
Kincstár területileg illetékes szervéhez.
1.2.6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának
előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben
történő teljesítéséért a Pénzügyi Iroda Irodavezetője a felelős.
1.2.7. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére
vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik.
1.2.8. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak
megállapításáért
és
teljesítéséért,
továbbá
egymás
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
2.1.1. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán
felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási
előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben
módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a helyi nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
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2.1.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat
módosításának határozat-tervezetét a jegyző (az általa megbízott
pénzügyi iroda irodavezetője) készíti elő.
2.1.3. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési határozatát.
2.1.4. A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban
bekövetkezett változásairól az önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája
nyilvántartást vezet.
3. Beszámolási kötelezettség
3.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak a naptári év első félévi
gazdálkodásáról június 30-i fordulónappal féléves költségvetési
beszámolót, a naptári év éves gazdálkodásáról december 31-i
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie.
3.1.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának I. féléves
helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a
költségvetési koncepciójához kapcsolódóan az elnök tájékoztatja a
képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
valamint a költségvetési egyenleg alakulását.
3.1.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a
zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke terjeszt a helyi nemzetiségi önkormányzat testülete
elé a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig.
3.1.4. A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló
zárszámadását – a költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles
elfogadni.
4. A költségvetési gazdálkodás szabályai
4.1. A költségvetés végrehajtása
4.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával
kapcsolatos lebonyolítási feladatokat az önkormányzat hivatal pénzügyi
irodája látja el.
4.2. Kötelezettségvállalás
4.2.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő
előirányzatai terhére, a feladatainak ellátása során fizetési, agy más
teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag a nemzetiségi önkormányzat
elnöke, vagy az általa meghatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati
képviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés
után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet.
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4.2.2. Kötelezettségvállalásra a kötelezettségvállaló csak írásban jogosult az
alábbi kivételekkel:
Nem szükséges az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan
kifizetések teljesítéséhez, amely
a) értéke a százezer forintot nem érik el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy
c) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek
minősül.
Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások
teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó
szabályait alkalmazni kell.
A
helyi
nemzetiségi
önkormányzat
kötelezettségvállalásainak
nyilvántartásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
4.3. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
4.3.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal állományába tartozó,
Biharkeresztes
Város
Polgármesteri
Hivatala
Gazdálkodási
Szabályzatának 4. számú mellékletében meghatározott köztisztviselő
jogosult.
4.3.2. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi
ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell
győződnie arról, hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
4.3.3. A mennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző
bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban
tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót.
4.4. Teljesítés igazolás
4.4.1. A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében az
elnök, vagy az általa kijelölt helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő
írásban jogosult.
4.4.2. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás
megjelölésével az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
4.5. Érvényesítés
4.5.1. Érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző
megbízása alapján, Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott
köztisztviselő írásban jogosult.
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4.5.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést,
a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő
aláírását.
4.6. Utalványozás
4.6.1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozás)
érvényesített okmány alapján kizárólag a nemzetiségi önkormányzat
elnöke vagy az általa meghatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati
képviselő jogosult.
4.6.2. Utalványozásra a teljesítés igazolását, és annak alapján végrehajtott
érvényesítést követően kerülhet sor.
4.7. Összeférhetetlenségi követelmények
4.7.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és
a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
4.7.2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést
igazoló személlyel.
4.7.3. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési,
utalványozási és teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezheti az
a személy, aki ezt a tevékenységet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,
vagy maga javára látná el.
5. Pénzellátás
5.1 A helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezető
pénzintézeténél (Hajdú Takarék Takarékszövetkezet) vezeti pénzforgalmi
számláját.
5.2 A nemzetiségi önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával
rendelkezhet.
5.3 A helyi önkormányzat pénztár helyiségében – a pénztári órák betartása
mellett – működik a helyi nemzetiségi önkormányzat saját házipénztára,
melyet a helyi önkormányzat kijelölt köztisztviselője kezel.
5.4 A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és
adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati hivatal
pénzügyi irodája látja el.
6. Vagyongazdálkodás
6.1 A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az
önkormányzati hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.
6.2 Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli
szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a
nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök a felelős.
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7. Belső ellenőrzés
7.1 A helyi önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat
vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani,
működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési
rendszert, a kontrolltevékenységet, az információ és kommunikációs
rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.
7.2 A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati
társulás keretében megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a
kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben
meghatározottak szerint kerül sor.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A megállapodás 2012. december 1. napjától lép hatályba.
Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykereki Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2006. (XII.11.) számú NKÖKt. határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodás.

Nagykereki, 2012. november ……….

………………………………………
Zilai Károly
polgármester

……………………………………
Horváth Julianna
elnök

Záradék: A megállapodást Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
……/2012. (
) számú önkormányzati határozatával, Nagykereki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../2012. ( ) határozatával jóváhagyta.

9. Napirendi pont
Előterjesztés Bocskai Várkastély fenntartói jogának átvételére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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103/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Hajdú-Bihar
Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő, a Bocskai Várkastélyt érintő,
fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodás tartalmát, azt
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 28.

Zilai Károly polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik az SZMSZ módosítás is,
mivel a könyvtári és művelődési feladatokat szakfeladaton kívánják majd ellátni. A rendelettervezetet mindenki megkapta írásban. Van-e észrevétel a tervezettel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Az előterjesztésből kitűnik, hogy kötelező feladatként kell majd
ellátni a feladatot, erre kapnak majd finanszírozást is. A létszám adatokra lenne kíváncsi.
Zilai Károly polgármester: Egyelőre még tárgyalnak, hogy hogyan tudják majd fenntartani,
hány órában lehet majd foglalkoztatni az alkalmazottat. Valamint az állagmegóvásról is
tárgyalnak. A különfélékben szerepel majd egy TÁMOP-os pályázat, amelyet kulturális
feladatra lehet majd benyújtani, ezzel is szeretnének élni a működtetés érdekében. Önerő
nélküli, 100%-ban támogatott a pályázat, 25 millió forintra lehet pályázni. Ezt főleg
rezsiköltségre, felújításra lehet majd fordítani. A környező iskolákkal együtt kell majd
kulturális programokat szervezni a gyerekeknek. Nagykereki kulturális tevékenységre szeretne
pályázni, Biharkeresztes az oktatásra pályázott, Ők már meg is nyerték a pályázatot. A múzeum
átadás előkészítése kapcsán tartott tájékoztatón ígéretet kapott arra, hogy a fenntartásra többlet
igényt is benyújthatnak majd.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Január elsejétől a Bocskai Várkastélyban működő muzeális
intézmény fenntartása, valamint ezzel egy sor feladat ellátása az önkormányzathoz kerül.
Ennek ellátása érdekében az önkormányzat vagy önálló szervet hoz létre, amely ellent mond az
eddig, a költségek csökkentése érdekében hozott önkormányzati döntéseknek. Véleményük
szerint a feladat szakfeladaton történő ellátása lenne a legcélszerűbb, ezt leegyeztették az
államkincstárral is. Ezt be kell jegyeztetni az államkincstárnál, a normatívát le kell majd hívni.
Ehhez kapcsolódik az SZMSZ módosítás is. A teleház is a Várkastélyban működik. A feladat
ellátásához kell majd egy alkalmazott, hisz a könyvtáros nyugdíjba vonult, az Ő helye még
nincs betöltve. Egyeztetések folynak, illetve kapott már egy önéletrajzot is egy nagykereki
lakostól, akinek van egy végzettsége, de azt tovább kell majd fejleszteni, hogy a jogszabályi
előírásnak megfeleljen. Közalkalmazotti álláshely is létrejöhet, illetve a megbízási szerződéssel
történő megoldást sem vetették el. Természetesen az önkormányzat számára legkedvezőbb
megoldást fogják választani. Valóban lehetőség van az Államtitkárságról forrásokat lekérni,
illetve van pályázati lehetőség is a működtetési költségek csökkentésére. A létszám
önkormányzati létszám lesz, a munkáltatói jogokat a polgármester fogja gyakorolni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e a rendelet-tervezettel?
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdésében és a 64. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010.
(XI.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6)
a) Nagykereki Község Önkormányzata - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló
2012. évi CLII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - 2013. január 1. napjától, a
jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő,
„Bocskai Várkastély” (4127 Nagykereki Bocskai u. 1. szám, 610/1 hrsz.), mint
muzeális intézmény fenntartói jogát és azzal kapcsolatos – elsősorban múzeumi,
könyvtári – kötelezettségeket átveszi és a jövőben azokat ellátja.
b) Az Önkormányzat az a) pontban meghatározott feladat ellátására önálló költségvetési
szervet nem alapít, azt a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről
szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet szerinti, alábbi szakfeladaton látja el:
- 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 910123 Könyvtári szolgáltatások
- 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása”
2. §
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Ez a rendelet 2012. november 28. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
dr. Nagy Csaba sk.
polgármester
mb. jegyző
Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. november 28. napján.
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
10. Napirendi pont
Előterjesztés Balogh Tímea kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A költségvetésbe nem
került betervezésre első lakáshoz jutók támogatására költség, valamint a többi kérelem előtt
szeretné elmondani, hogy nem szeretnének több cserépkályhát értékesíteni, hisz nem tudják,
hogy azokra a későbbiek folyamán szükség lesz-e bármelyik intézménynél. Már most nagyon
spórolnak a fűtéssel. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Kovács Miklós képviselő: Pont ezt vetette fel az első értékesítésnél. Tudja, hogy lenne
rászoruló, de azzal az épülettel még bármi lehet. Bérbe adhatják, munkahelyet teremthetnek. A
kályhákra is bármikor szükség lehet.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e határozati javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
104/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Balogh Tímea
kérelmét, de mivel a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 13/1998.
(XI.19.) önkormányzati rendelet kielégítésére az önkormányzat költségvetésében anyagi
fedezet nem áll rendelkezésre, továbbá a kérelmező részére és más lakosok részére
cserépkályhát nem értékesít, a kérelmet nem támogatja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 28.

11. Napirendi pont
Előterjesztés Horváth Julianna kérelmére
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
105/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Horváth Julianna
kérelmét, de részére és más lakosok részére cserépkályhát nem értékesít.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 28.

12. Napirendi pont
Előterjesztés Kollár László Tamásné kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Kollár László
Tamásné kérelmét, de részére és más lakosok részére cserépkályhát nem értékesít.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 28.

13. Napirendi pont
Előterjesztés Nagy Gyuláné kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
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Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e határozati
javaslattal?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

107/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Nagy Gyuláné
kérelmét, de részére és más lakosok részére cserépkályhát nem értékesít.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 28.

14. Napirendi pont
Előterjesztés Horváth Tibor Nagykereki, Dózsa Gy. u. 34. szám alatti lakos kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. A földterület a Start
mezőgazdasági közmunkaprogramban szerepel, attól eltérni nem lehet. Újabb 20 főre szerettek
volna pályázni, viszont a pályázatukat elutasították, mivel kevés a földterületük. Az összes
önkormányzati földterületet bevonták már a programba, még a szolgálati lakások kertjeit is.
Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e határozati javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
108/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Horváth Tibor
Nagykereki, Dózsa Gy. u. 34. szám alatti lakos kérelmét, de mivel a 2283 hrsz-ú terület
a Startmunka nevű pályázat részét képezi, azt nem áll módjában bérbe adni.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. november 28.

15. Napirendi pont
Előterjesztés Megyesy Károly és társai kérelmére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez? Jelen van Megyesy Károly kérelmező is,
felkéri, hogy tájékoztassa a testületet a beadványával kapcsolatban.
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Megyesy Károly: Úgy gondolja, hogy az egész falu érdeke lenne, ha a fiatalok kulturált,
ellenőrzött körülmények között tudnának szórakozni. Kompromisszum képes, az a célja, hogy
a presszó környezetében élőknek megfelelően működtesse a szórakozóhelyet. A csendrendelet
hatálybalépéséig 3 rendezvényt tartottak, semmilyen negatív visszajelzés nem érkezett az ott
lakóktól. Több fejlesztést is végeztek az épületen, szigeteléssel látták el, hisz korábban a zajjal
volt probléma, igaz a munkálatok még nem fejeződtek be. Szeretné, ha visszavonnák a
csendrendeletet.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Amikor a testület meghozta a rendeletét, akkor annak volt
egy helyzetelőzménye. Szintén aláírást gyűjtöttek, az önkormányzatnak nem volt ide vonatkozó
rendelete. Ha társadalmi igény merül fel, akkor dönthet a testület a részletszabályokról, ezt meg
is tették. Kompromisszumos megoldásként fogadták el a rendeletet, ennek a mérséklését kérik
a kérelmezők. Az előterjesztésben benne van, és így is gondolja, ha ettől eltér a képviselőtestület, akkor a meghozott helyi jogszabály nem fogja elérni azt a célt, amire azt megalkották.
Kovács Miklós képviselő: Az előző üzemeltetőnél csakugyan nagyon sok probléma merült fel,
de akkor más volt a tulajdonos. Nem csak az ott lakókat kell figyelembe venni, hanem a
fiatalságot is. Az ott lakóknak is toleránsnak kell lennie. Ezt a döntés meghozatalakor meg is
beszélték. A fiataloknak is megfelelően kell viselkedni. Van polgárőrség a településen, illetve a
rendőrségnek is lehet szólni. A kulturált szórakozási lehetőséget biztosítani kellene.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: Az üzemeltető személye az változhat, nem egy üzemeltetőre
alkotta meg a rendeletet a képviselő-testület. Ez a rendelet mindenkire vonatkozik
üzemeltetőtől függetlenül. Ha az üzemeltető személyét figyelembe véve hozzák meg a döntést,
az nem jogszabálykövető, illetve nem egy konkrét szórakozóhelyre hozták meg a rendeletet,
hanem egy övezetbe tartozó üzletekre, amelyet a jogszabály is megenged. A rendelet azt
szolgálja, hogy az övezetben lakók és az üzlet hogyan működhet egymás mellett. A rendeletet
azt követően hozták meg, hogy több bejelentés érkeztek az önkormányzathoz, ezek vették
figyelembe.
Zilai Károly polgármester: November 1-én lépett életbe a rendelet, nem lehet hetente
módosítani azért, hogy ki az üzemeltetője egy szórakozóhelynek. Lojális volt a testület, a
rendeletben benne van, hogy külön testületi engedéllyel lehet rendezvényt tartani. Nem lehet
azt figyelembe venni, hogy ki az üzemeltető.
Horváth Julianna NRNÖ elnök: Az apósa a szórakozóhely közelében lakik, nem lehetett
pihenni a hangos zenétől.
Megyesy Károly: Mint mondta, a rendelet hatálybalépéséig tartott 3 rendezvényt, az ott
lakóktól semmilyen visszajelzés nem érkezett hozzá.
Zilai Károly polgármester: Ahhoz, hogy diszkót tartsanak, külön engedélyre lenne szükség,
véleménye szerint ilyen rendezvény tartására nincs engedélye a szórakozóhelynek. Ha
meglesznek az engedélyei, akkor újra tárgyalja majd a rendeletet.
Megyesi Károly: Amíg a rendelet hatályban van, addig nem fog diszkó tartására engedélyt
kapni.
Dr. Nagy Csaba megbízott jegyző: A szakhatóság az ilyen jellegű engedély kiadásakor nem
veszi figyelembe a helyi csendrendeletet. Sokkal konkrétabb feltételeket néznek, mint például a
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zajszigetelés, a diszkónak külön feltételeknek kell megfelelnie. Az önkormányzati rendelet
helyi szinten a legmagasabb, képviselő-testület által megalkotható jogszabály. A testület a
rendeletben adott egy kedvezményt rendezvény tartására, annak további hígítása kiveszi a
rendelet erejét. A döntésükkel arról fognak dönteni, hogy a rendelet hatálya megszűnik. A
rendelet nem üzemeltető függő.
Zilai Károly polgármester: Amennyiben a rendeletben foglaltaknak megfelelően az üzemeltető
előzetesen engedélyezteti a rendezvényeket, a testület biztosan hozzájárul azok megtartásához.
Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e
határozati javaslattal?
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem hozott
döntést a kérelemről.
16. Napirendi pont
Különfélék
Zilai Károly polgármester: Mint azt a 9. napirendi pontnál elmondta, lehetőség nyílik a
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázati felhívásra, „A Bocskai Várkastély részvétele a nevelési
feladatokban” címmel pályázat benyújtására, a Kulturális Intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában címmel. A pályázathoz nem szükséges önerő, a
pályázatban együttműködő nevelési oktatási intézmények a Nagykereki Bocskai István
Tagiskola, és a Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvodája lenne. Illetve Hencida, Kismarja
iskolásai is részt vesznek majd a programokban.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e pályázat benyújtásával?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
109/2012. (XI. 27.) számú önkormányzati határozat:
1. Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a
Kulturális Intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című,
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázati felhívásra, „A Bocskai Várkastély részvétele a nevelési
feladatokban” címmel pályázatot nyújt be.
2. A pályázatban együttműködő nevelési oktatási intézmények a Nagykereki Bocskai
István Tagiskola, és a Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvodája.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: Azonnal
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Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 9 óra 31
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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